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Alman gazeteleri, Türk - İngiliz 
anlaşmasını izah edecek garib 

sebebler icadile meşgul! 
b!'f~ta TDrklyede değil, . __.;.Re-=-fik-. S-ay-da-m,-te-kra-r 
ızım emniyet sahamıza Partı Genel Başkan 

eı uzatan Almanyadadır Vekili oldu 
Va . 

zı Yet b.. ı · w • Atman 
5

•0 Y e ı~~n Alman matbuabnın yaptıgı neşrıyat, 
olan b ıyasetının Alman bakımından dahi çok ağrı 

Çal u hatasını efkarı umumiyeden saklamıya 
ışnıaktan başka bir maksadla izah edilemez 

Her ÇHatanın Ağırhğı, Onun Tamirine 
ahşılmadığı Müddetçe Artar 

t;r::a ( Muhittin Birgen Ankaradan yazıyor ] · 
U :rk • İııgiliz anlaşması üzerine ba§ladı. Bazı gazetelerde bu sakin hava 

doıaYı evv u hoşa gitmiyen sürprizden henüz kendisini göstermemekte ısrar et

:1an J\Jtn::a büyijk bir hiddet göstermi~ mekle beraber. diler bıw gazeteler sa -
daıı ınatbuatı d b . . . ...... a &akizı b" • sonra an u bah- kindırler. Zaman ve hldıselerin daha ıe -

··· .. ı·· ........... ':.~~~~ .. ~~~~.:~~ ... tmeğe (Devamı 2 ncide, Herıüıı sütununda) 
• ••-•oooooooooooo:••o•HeOOMooe ... oooooooooooooooooooooooooooooooooHH 

tıgılteredekı denizaltı 
facia için al ni 
tahkikat yapılacak 

ismet lnönO, 0enel 
Sekreterliğe de gene 

Fikri Tuzeri seçti 

BC1f1Jekil Refik Saycla.m 

f Bu gOn 16 sayfa] 

idare işleri telefonu: 20203 

• Milli Şef, dün 
ıstanbulun imarı 
pl&nını tetkik etti 

Dahiliye Vekili de şehrimizde ayni 
mevzu etrafında tetkikler yaptı 

ismet inönunun istanbulu şereflendireceği gun 
pek yakındır, hazırhk yapıhyor 

Dah.ili11e Vekili dan Vi 14yet binasından çıkarken 
Ankara 5 (Husust) - Mlllt Şe! İsmet müddet te Yalovada istirahat edecekleri 

.fn6nünün İstanbulu ıereflendireceklerl haber verilmektedir. 
gün pek yakındır. Cümhurrtisimiıin b(r (Devamı 11 inci sayfada) 

. Prens Po/ .. Bitler 
görüşmeleri dün bitti, 
bir tebliğ neşredildi 

Yugoslavya Naibi akşam üstü Berlinden ayrıldı 
ve Hitler tarafından teşyi olundu 

iBerlin 6 - Yugoslavya naibi Pnna Pol de husust trenle Dresdene hareket etmiş
bugün öğieden sonra uzwı müddet Hlt- lerdir. Mağazalar ve fabrikalar, saat 15 
ler ile göriipnü§tür. te tatil olunmuştur. Bilyük bir halk küt· 

PreM Pol, bll§Vekalet binaaından sa t lesi Prens ve prensesi bütün yol boyuncr. 
18 de çıkmış ve Wlihelmplatzi doldu - alklflamıştır. İstasyonda mi.safirleri tcşy' 
ran halk tarafından alkışlanmı9tır. Yu- edenlerin hl\§ında Hitler, Göring ve vor. 
goalavya m-aı naı"bi buradan Bellevu• Ribbentrop vardı. 

şatosuna gitmiştir. Berlin 5 (A.A.) - Yu'loslavya kral 
Prens Pol ve refikası saat 19 da ptoyu naibi Prens Pol Berlin ziyareti hakkında 

terkederek istasyona gel.mit ve saat 19,50 (Devamı 11 inci sayfı«ia) 

~-"1h . . Saldıraya meras·mıe 
to ne~ın ıl.IG resmi: cThe tih denizaltuınan dilmene bu ı•kilde · T .. k w k • 1 d • 
~ lldra 5 (R • su sathında bulun.maktadır Fikri Tuzer ur sancagı çe ı ı 

b~nkü ususı) - Avam kamarası-, Iümü ile neticelenen c'lbetis• denizaltısı Ankara 5 - Cümhuriyet Halk Partisi 
toplantısında, 99 kişinin ô- (Devamı ı ı inci aaşfoda) ' genel b~kan vek8.letine Parti nizam."la • 
~ mesirun 2s inci madde~ ~ucibince de - Donan'!'a kumandanı güzel bir nutuk söyliyerek 
~ "laALd ~c,,. ~'il ~~~~cı sa~da) yanı denizaltlmıza parlak başarılar diledi 

za ILCWIL Barem projesi ~ 

~\~r canıı v_e tüylel" üı-pertôcl bir ıztU"ab &ahnesi gör iln\j< İnil? Bu kadın 
·-ı..~tu.n an ll'ekte bır dut ağacından düşerek ölen -ıı ya§'ntla~aşar isimli bir 

asıdtr, Bedbaht ana, facia sahnesinde çırpınarak haykırıyor. 
j/ r ~ f'.: 

Millet Meclisi 
ruznamesina ahndı 

ı························································,, 

: Der"eleri yeniden teıbit edi • 
; lenlerin evvelce aldıltlan mam, 
~ larkı her ay maaılarının yirmi 
~ beıte biri indirilmek .uretile 
; izale edilecektir. 

\-. ....................................................... ) 
Yeni barem projesi Meclis ruzname

sine alınmıştır. Kanun projesinde ev -
velce yazdığımız umumi hükümlerden 
başka hususi hükümler de vardır ve 
bunlar elyevm müstahdem olup aldık
ları ücretle barem hükümlerine uygun 
olımyanların vaziyetini tesbit etmekte- ı •Saldırayl't a san cak çekilirken 
dir. Kanunun bu maddelerini aşağıya 1 Almanyada yaptml:.ırak bir müddet öğleden sonra Halicdı:.! deniz komutanı·~• 
yazıyoruz: f' ı evvel memleketimize getirilen ay sınıfına I önünde merasimle Türk sancağı çekil mı • 

ı. (Devamı 11 inci sayfada) mensub Saldıray denizaltı gemisine dün (DeYamı 11 inci sayfada) 



1 Sa,flı 

Her gün 
- ·-

Hatada ısrar 

Yaz.an: Muhittin Blrren 
(Bqtarafı l i nci sayfada) 

SON POSTA 

Reslrnll Makale: • Aşk bir siyah perdedir .. a: Sözün 
- ····-

Bekarlardan '()ergi 

' 1. fll9 ~ 
B ekirlardan muayyen bir. -

alınmasını teklif edenlenıı ..w rin bir ruh ile mütale:ısı. bu gazetelere 
tedricen lAzım olan sükfuleti verecektir. 

Sükunet allmetleri görünmekie bera • 
ber. maalesef, Almanya, hadiseleri hakikt 
mahiyetleri ile görebilmekten henüz çok 

uzaktır. Türk - İngiliz anlaşmasının • • 
beblerini. Almanyanın değil, muUaka 
Türkiyenin hatalarında aramak llzım ıeı.. 
eliğine kani olduğu içindi!' ki Alman mat
buatı, durup durup Türkiyenin hatallDl 
izah edecek aebebler icaclile meşguldür. 
Mesell. Deutsche Algemeine Zeitung, son 

"yle .,.. 
oldufunu bilmiyorum. Elbette bö. e~ 
teklifte bulunmadan önce meseleY~~ 

ı boyuna ölçmiifler, incelemişle~. ~~ 
ı ni izah edecek mucib sebeblerı 

makalelerinden birinde. Türkiyenlıı :Hl -
zumsuz bir panik duygusuna düştüğü ve 
İngiliz - Franaız prop1gandasına 'kapıldı-

lı içindir ki llOll kararını verdiği :fikrinde 
bulundu. Türkiyenin panik yapmaz bir 
memleket oldutunu Almanyanın çok iyi 

bilmesi kadar tabii bir teY olmazken, anl 
tebebi görecek yerde başka aebeb icadı 
ihtiyacı bu gazeteyi böyle bir fikir mtı • 
dafaasına aeyketmiştir. 

* 
.Alman gazetelerinde, bu mesele dola .. , 

J11i1a hatayı Türkiyeye isnad' etmek üzere 
Arledilen ıayretlerin bir misali de bqka 
bir vesile ile görül(lyor. 

Haftym Tnrkiyeye kat't surette ilhakı 
için cereyan etmekte olan müzakereler • 

den bahsederek bu meselenin bitmek 6 • 
zen oldufunu ileri ıriiren Vökkischer 
Beobachter pzetesi. 10n nüshalarından 
birinde yazdılı bir makalede, Türk - ~ 
sWa anlapnMmın Hatay uğrund3 akte .. 
dllcQini söyltlyor. Bu gazeteye göre. Tllr· 
kiye, •ade Hatayı iHıak için kendisini at-

Jlllfbr. 

lCadının kusurunu görmeye mi bafladınız. aşk denilen 
·~rdenin gözlerinizden sıyrılmak üzere olcıuJuna hükme

eebilininiz. 

Dünyanın en nafiz nazarlı adamı dostunU1l kat'§uanda yan 
sarhoştur, kusurlarının bir 'kımıını göıil:. aevdiğinin önün
de kördür. ~iç görmez. 

Bu 11enç bualln çelik ır· - . -°'I Bir aile un11anı 
cııerle 11•1ı11or · HergDI br hkra = Dava•• 

-
Tanıyanlar, tammıyanlar 
Bir ~ anlatıyordu: 
- Tanımadığım kimselerden borç 

para iltiyonım. Tcıntmadıklan içift 

"enn.iy01"Uır. 

BatakçıJll dhıliyenlerden biri ce1)Qb 
"erdi: 

- Sen de tcı~ kim.selerdeft 
iıte! · 

- O daha fma ya... Onlar da tanı • 
dıJdarı jçin 1'ermiyorlm-. 

'-------------------~ Yirminci sarın en 
V•ta Jıoıuca•a 

Bu Alınan guetesinin de ne kadar gaf .. 
1et içinde olduğunu göstermek için uma 
deliller indına lüzum yoktur. Bizzat bu 
pzetede aylardanberi Hatay meselesine 
dair okuduğum muhtelif haberler ve ft • Bu deliıkanlı, meşhur Kanadalı mil 

mışlardır. ~ 
Ve bekarların, bilhassa bir yaşı rrudlf' 

ten .sonra, bekar kalmaktaki wın~.~ 
ri de malfun idüğünden, de\t~ ~u yekfl' 
de bu vergi gelirinin önemli bir~ 
tutacağı da şüphesiz hesaba katJ t~ 

Gelgelelim, ben bazı betArl• b~ 
l'lllll ki, bu vergi için: cBek~r1a.rın b-;-. 
ve saadetini çekemiyen evlılerill a;t' 
ınahsulil ve intikam vasıtasıdır .. , 
lar. ,.. 

Bu iddiayı da. benim. pek yabapt 

mıyacağım geliyor. 1" 
!ster hakikaten böyle olSU~· ~~ #Jf 

fusu artırmak için alınmış bır t ilefl fi 
sun, bekArlık vergisinin takib ed ıo
yeye hizmet etmiyeceğini sanıyotu ~ 

Çünkü beklrlan bekArbktan 91 
'-' 

mek hayli güç ve hatta imklnsııdı- ,,. 
karlıkta temerrüd etmenin ınuhte bl~ 
be.bleri vardır. Başta fizyolojik se tıt' 

ıtrrıne~ ki bunun cezasını tabiate çe 1 b /il 
safa daha uygun olur. İkinci seb~ il" 
ğürdlüktilr. Eskiden, iki çıpl~ ba!O,
mamda yaraşır, derlerdi. ŞiJndı ~ 
denilen müessese de hemen beınetı ~ 
he karıFığı cihetle iki çıplağın yar•~ 
ğı yer de kalmamış gibidir. ~l~ 
böyleleri için dünya evine delil,. ,tJff 
zindanına girmektir. Bunlar vergıyi _A 
seıve verecek, tek başına oınv•k P'""." · 
açlığa katlanacaklardır. ~ 

ttçUncü cins bekArlar siltten -~~ 
nanlardır. Bunlan da, ne yapsak. Y "/ti' 
dun soğuk olduğuna inan~ıraınaYI" yi' 
giyi öder ve gene de üflemeden kJSt 
ğızlanna götürmezl~r. .rd".: 

kirler delil vazifesini görmeğ~ kafidir. yonerin oğludur. Oç aenedenberi 90Cut 
nBıakika. Arabistanı alakadar eden felcine uğr$n1Ştır ve çelik ciğer için -

btlttln meseleleri~ ciddi surette meşgul o- de yaşamaktadır. Bu hastalığa tutul -
lua ve bu arada Hatay işlerinin gidişini d el zavallı gıenç resimde gör
ciddt bir allka ile takib eden bu Alman ma an evvb. gü ,A lru tli idi' v-1-

düğünüz gi ı ç"' vve . .n,v...-
pzetesi, TO.rk - İngiliz. anlaşmasından .. . 1ı •'-1-1 ı .. u K .. ı.. d ıroz.. 

Dördüncü cins, kaşarlanmış ol,a1_1
1 ~ 

Bekarlık, bunlara göre, afyon gıbı,U~ 
Parisli bir kont, resmini gördilğünüz gıôi, tütün gibi, gaôi, ~bi.. vazgeç pdl 

melez şarkıcı klzın ~e kendi ai _ bir itiyaddır. Bekar, bu halde. .Y' ftt; 
lesine aid bir iınvam kullandığı için müddetçe bir takım adetler edınil'· ro"' 
mahkemeye müracaat eüniş ve 600 lira lere tutulur: Yatağına kimseyi '~u 11' 
zarar ve Jiyan davası açmıştır. kahvesini kendi pişirir, odasının f! fi' 

ğiştirilmesine tahammül edeıneı. ~ 
şeyi sağda, falanı solda ister. lSğle dJI' 
ğini üçte, akşam yemeğini onda yer ... ~ 
da ne bileyim? Meseıa. yatağına gt~ 
den evvel iki defa taklak atar .. abdf~ 
nede yüksek sesle türkü söyler .. 

çok daha evvel. artık Hatgy meselesinin Jtnin en nam ....... l\ll. ucaa~n a .,-
halledilmiş sayılabileceğini yazdı. Hem de dirdiği .evimli kız da, kız kardeşidir. 
bç defa! , 

raum - mukabil. Türklyenin de bir emni

Almanlar atlara, ratbet 
gösteriyorlar/ 

Bir taraftan Fransa ile Türkiye ara • 
nnda bu hususa dair müzakereler cere • yet sahası - Sichercheitsraum - bulun - tngmz guetelerine ıöre Almanlar ma-

duğunu, gayet do.tane ve nazik kelime • klneleşme pl'Oil'amı yiiz(lnden açığa çıka.-
yan ederken, diğer taraftan da Hatayla lerle bundan çok evvel ilk defa olarak rılan İngiliz aUannı atın almaktadırlar. 
Türkiye arasında hududlarıQ kalktığını, ortaya ben attım. Almanyada, Alman VılAyet at pazarlarından da genç atlara 
gilmrüklerin birleştiğipi. Hatayda doğ • menfaatlerinin hakild istikametlerini iyi talib olmaktadırlar. Almanyaıım at sa-
rudan doğruya Türkiye kanunlarının tat- anlıyacak insanlar bulunduğunu ümid et. tın almasının aebebi ordudaki makineleş-
bılS karan verildiğilrıi, hülasa, Hatayla tiğim için, Türkiye için bu emniyet aa • menin azalmlf olmasından ileri gelmek • 
Türkiye arasında yalnız bir kelime far • hası ihtiyacının hatırlatılması, Almanya- tedir. Bunun bqlıca Amilierinden biri çe-
kından ibaret bir aynhk kalcİığıru haber nın Balkanlara teveccüh eden siyaset a- lik ve diğer maddelerin kıtlığıdır. B·ın-
veren bu gazete, bu ma.;eicDin halledilip kınını durdurınıya lifi geleceğini :ıanne-. lann yerine kullanılan qağı kalite ye -
bitmif sayılabileceğinı çoktanberi yazıp diyordum. Halbuki Almanya, Türkiyeye dekler dayanmamaktadır. Üstelik Alman 
duruyordu. HatU, sade bu gazete değil, 0 sıralarda 0 kadar az ehemmiyet atfetti +--=u Sydn n7 .... -..ıı d" mütehassısları. cyolsm n sert prk Av -
Ln. ~J z ey nuuuerson c :unyanın ---..ll- -
uutün Alman gazeteleri ayni şeyleri yaz. ki bu cemniyet sahası:. tabiri Alman mat- _ . . . rupa yollı1.nuu. wvarl ve topçunun da-
dılar. Ben bizzat Arab gazetelerinde bu buatında yeni yeni ~lmektedir. Şim • en mükemmel. koşa.n makinesı• ünva - ha çok iş göreceğine inaruIUftırlar. 

filan. t'ıll' 
İşte bu kırk yıllık kökleşmiş Ad~ 

den, manilerden bir tanesine ket VU. 
mu?. Bir tekini değistirmok icab e ~ 'fi 
K 1 b k • . . "}'' l birdıt· ~ aşar anmış e ar ıçın o um e US"""' 
bittabi o da, bu itiyadlannı fe~ıı. e 1~ 
tense, vergiyi ödiyeceklerden bın ° .,;. 

Eh, bunların da haricinde kimse 
mıyor demektir. A' 
Şu halde, bekarlık vergisini, ~e.. 1f 

bahsettiğim zevatın dedikleri gıbi· 
karların huzur ve saadetini çeke 

" Ç p lak '/ca/alılar cemiyeti,, evlilerin hased mahsulü ve intiksırı ~ 
tası .. :. olarak kabul etmekte b 

•"" nile tanınır. Filvakı son yılların en us-
meaeleye dair olan haberlerin en evvel dı', cTü'r'-'yenm' emru'yet sahasının neresi dm İn ·ı -w~ı · .ıu ta rekor eni olan gı iz öl\. etı koşuş 
D. N. B. nin radyo neşriyatı vasıtasile in- olduJot.ı• .... u biz ne bı'lelim?. • tarzında neı:ıri- w i 6'"• s stilinin güzelliği, Ahenkli ntizatnı ile, 
tişar etmiş olduğunu da çok iyi batıda - yat yapan Alman ıazeteleri görüyorum. cidden yirminci asrın harikalarından Amerikan gazetelerinde §Öyle bir ilan 
nm. Şu halde, bütün Alman gazeteleri 1 Bunlar, çok iyıi bilmek meoouriyetinde biridir. çıkmıştır. 
gı'bi Völkischer Beobachter'de Hatay me- idiler ki bir memleket, kendi hayat sa • =========-====== .çıplak kafalılar cemiyeti> ConnE'cti -
1elesinin, son anlaşmadan çok evvel hal hasını bildiği kadar bafkalarının da em - zur görmüyordu. İşte, hata buradadır. catta toplanarak bir sene zarfında cemi -
yoluna girmif, hatta fiilen halledilmiş bir niyet sahalarını bilmeğe mecburdurlar. Fakat, hatanın en büyüğü orada değil, yete giren yeni azasının .kabul merasimi. 
vaziyette bulunduğunu bilirken bugün Almanya bunu 1a hiç bilmedi, yahud bugün hala onun anlsşılmamış olduğunu ni yapmış, kafalarında tüylerin tekille -
Türkiyenin kararını bu sebeble izah et.- da bilmek ~temedi. Arnavudluğa İtalyan gösteren bu neşriyatta olduğunu ilave et- rine göre derecelerini ~sbit etmiı ve ce -
mek. hakikati görmemek içi'l göz yum • askeri çıkmazdan evvel Yugoslavya De meği de unutmamalıyız. Çünkü her ha- miyete yeni aza kaydetmek hususunda 
manın bile ldft gelmesinden ne 'et eden ko~uşmayı ihmal etmi~en Almanya, ayni tanın ağırlığı, onun tamirıne çalışılma •

1 
büyük yararlıkları görülen çıplak kafa-

bir har k d 
,.,,... ş tarıhte Ankarayı aef'ırsız bırakmakta mah dığı müddetçe artar. Muhittin Birgen lılara madalyalar verilmiştir. 

e et eau midir? 

* 
Almanyanın görmemek istedi~i şey, Al

man .siyasetinin, devir devir, düşmekten 
bir tdrlü kendisini kurtaramadığı büY'1lı: 
hatalardan biridir: Almanya, Türkiyenin 

emniyet sahasına el unttı: hata burada
dır; bunu Alınan efkArının bilmesi ve an
lamuı lazımdır. Bunu çok iyi bilmeleri 
n anlamalan l&zım gelen gazetelerin bu 
tarafa göz kapayıp başka şeyler üzerinde 
dolafmakta ı.srar etmeleri, Alman siya • 
.tinin. Alınan bakımından dahi çok a
lır olan bu hatasını Alman efkAnndan 
laklamıya çalışmaktan başka bir mak • 
adla izah edilemez. Hakikat bundan iba
rettir. 

Almanvanm hayat sahasına • Lebens .. 

1 S T E R 1 N A N, · 1 S T E R iNANMA! 
İnhisarlar İdaresi tarafından İzmirde büyük bir ıarap 

deposu yaptırtmaya karar verilmesi i§ten anlıyanlar:. bdyük 
ümidlere 5evkettl: 

1 - İzmirin gflzel ve koku?u üzümlerinden muhtelif cins
lerde prap yapabiliriz. 

2 - Yaphğımız praplan bilhassa İsveç. Norveç, Dani
marka Cibi muhtelif Avrupa memleketlerine satabiliriz. 

3 - Fabn'ltanm yapılması senede 3 milyon kilo ıs•ihsal 

edeceli için hem mahalli ekonomiye yardım edecek, hem de 
is~ihsal ettiği prap harice yollanacağı için mühim bir döviz 

• kaynalı olacaktır, diyorlar . 
Mtttaleatarına tamamen işıirak ederiz. tl'züm her vakit 

.!'" 4 1 1 ,....,ı''"'" · ~atılmasına m~külAt çekilen, her vakit müşte
risi t»ulunmıyan bir maddedir, fakat ıarap haline gelince 

vaziyeti değişir. Avrupalı veya Amerikalı sened? bir def~ 
üzüm yemiyebilir. fakat her yemekte bir kadeh prabını 

mutlaka içecektir. 
E\•et şnrabı tol bol, kolaylıkla satabiüriz. fakat her zevke 

göre 20, 30 tip yapmak, bir de!a yapılanı hiç değiştirmemC?k, 

eskitmek, :!lele ucuz vermek şartile. Bugüıı ,arap memleketi 
sayılan l<:?'ansanın gazetelerinden birini açınız: Berlind~ s'lf-
ra şarabının bizim paramızla dQltk&nda perakende olarak 
(10) kuruşa, köyde toptan 6 kurup verildillnf görürsünüz. 

Evet biz bu vaziyette dahi prabımızın blaylıkb satılma
sını mümkün görüyoruz. fakat tlpkı bir ttlccat gibi harebt 
edildiği takdirde mümkün gtirilyorıız. ve biltiln bunların 

yapılabileceğine de inanıyoruz, ey okuyucu sen· 

iSTER iNAN, I S T &: R iNANMA! 
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Sovyet cevabını 

rumen Hariciye Nazırı 
Cumartesi gunu geliyor 
Nazır Ankarada üç gün 
kalarak siyasi temaslar 

yapacak 

Sayfa 3 

e Sovget Rusyanın 
lngilterege cevabı 

E 

Be Ş Fa C I
• a ingiliz hokometi 

tetkike başladı 
M ek S •ık ada b •ı r s•ı nema yangın 1 n da ('"" ....... -............................ ~................ ciy~n==~~15 G~~=) önü!:::r~=r: 

:. Sovyetler, :aruret halınde Eı • tesi günü İstanbulda bulunmuş olacak -

l tır. Nazır ayni gün hareketle Pazar günil 

7 O k 
• 1 d ~ tonya oe Letonyayı iıgal eder er• 

Yazan: s~Hm Rft'1tt Em-. 
~-~-~~~----

le ransa ile İngilterenin Sovyet 
U- Rusyaya yaptıkları tekliflere 

Sovyet Rusya cevab verdi. Fakat ya.zıh 
değil Yeni hariciye nazırı Bay Molotoiun 
bir nutkile. Bu nutuk, prensipte bir fe
veb tir. Fakat anlaşmanın şekli nakkm-

iŞİ öldü, 150 kişi yara an 1 ~ Be lngüterenin yardımda bulun· A~:~:is~n~·a;i~c;:t~;İer müdürü ile hu -
S ma•ını iBtemif ler ~usi kalem müdürü ı·efakat eyliyecektir · Ja : ,1 Gafenko Ankarada üç gün kalarak siyasi 

Ponyada bir tren kazasında 13, Almanyada bir -............................................................ temaslar yapacak. ayın 13 ünde buradan 

otobüs . tren çarpışmasında 10 kişi öldü Londra 5 (Hususi) - Babşve~il k?.c:P- hareketle İstanbul tarikile memleketine 
berlayn Avam kamarasının ugun u . • dönecektir. 

Londr S (A ı ..... •ısmda, Sovyetier tarafından İng_ı - - ---------

da sarih bir chayır• dan başka bir ma • 
nası yoktur. Şu hale gore müzakereler 
daha devam edecek demektir. 

llıut ~ .A.) - Dün İngiıterede To1tyo 5 (A.A.) - Şikaku adasında "'"" ik 1 L d 
lluneıaddıd büyiik yangınlaır olmuştur. Koclıi civarında: feci bir tren kazası ol- liz - Fransız tekliflerine müteall verı en Voroş·ııot on raya 

Brdan • . . C O f d d cevabın Cumartesi günü alınımş olduğu-

Sovyet hariciye nazırının sözleri nro
sından çıkan mana. garo demokrasilerile 
prensip esasında bir :!eri. gerilik üzerin
de durulmak istendiği meyli:ıin vücudünc 
işrab ediyor ve dakiK bir ifade ile Sov -
yet Rusyanın kimsenin hesabına maşalık 
vazifesini görmek arzusunda olmadığını 
söylemek istiyor. Bundan başka da Sov -
yet Rusyanın Almanya ile İtalya ile olan 

ltuL.uı~ 'Oırı lacton-<>n-Sca'da \ru- muş, iki vagon 6 metre irti a an e- h •ı uıuo::t 13 nu ve bu hususta pek yakında iza at ve- •d • 
tu~ "'ur. Burada birçok evler tu- reye yuvarlanmıştır. Şimdiye kadar gı emıyor 
~add~ışlur. Nil .. fusça za'';at 'UV'lktuf. ölü ve 33 yaralı tesblt edilmiştir. rileceğini söylemiştir. 

h .N J~ tBir meb'us, müzakereleri kolaylaştır -
bali~ lrn asar yuz bin İngiliz lirasına Amerikada bir otobüs kazası mak üzere başvekilin bizzat MoskoYaya 

İkı' noc· ~tadır. Reading cKalifornia:ı.? (A.A) - Re- · x." •· ı gitmek hususunda ne düşündu"unu sor-
da w yangın, Birmingham civarın- ading civarında bir virajda bir otobüs 

alsan •iy t . İ muştur. 
l'a ç k " a rosunda temsılden son devrilmL~tir. çinde bulunan yolcular- Başvekil Çemberlayn bu suale cevab~~· 

Mareşal İngiliz Erkanı 
Harbiyesine dostane bir 

mektub gönderdi kıta~ ~ıştır. Binanın dışına doğru yı- dan ikisi ölmüş, 1 7 si yaralanmıştır. böyle bir düşünceyi tatbik etmekten ~ıç 
ti \' ;r duvann altında kalan 20 ki· Otobüs, amele nakletmekte idi. bir ameli netice alınamıyacağı kanaatın- Moskova 5 (A.A.) _ İyi bir memba -
Yaraıarra anrn~tır. Bunlardan altısının Meksikadaki 1..n • .::1, yanıınn . · v ·ı f. tng·ıız· • ı ağırdır. uu..rua 1>- de olduğunu söylemi~tır. dan öğrenildiğine göre oroşı o 1 

l\1 Meksika 5 (A.A.) - Zagatepee'de Diğer taraftan kabinenin harici işler ko erkanıharbiyesine gayet dostane ve mü-
tnanyad h' .i. t 

münasebetlerini mevzuu bahsediyor, Bay 
Molotofa göre İtalya ile ticari münase -
betleri iyileşmiştir. Almanya ile kesilmil 
olan müzakerelerin de yakında başlıya.-

a ır tren • otobüs bir sinemada film gosterilitken şiddet- mitesi de bugün toplanarak Sovyet ceva- camelekiırane bir cevab vererek ngiliz 
~ı·\ın 

5 
(A çarpışması li bir yangın çıkmış ve at.eş süratle bü 'liini tetkik etmiştir. ordusunun manevralarında hazır bulun-

Civnrınd , . ·A.) - Wulfsen istasyonu tün köye yayılmıştır. Birçok bina ve Diplomatik mahfe1lerde söylendiğine mak üzere İnıgiltereye gelemiyeceğini, 
tobüs • a bır geçidde bir trenle ibir o- bu arada Meksikarun en bizy:ük şeker göre Sovyet notası tamamile yapıcı ma • çünkü ayni zamanda Sovyet ordusunun 
ll'la ~e~rası.nda vukubulan bir çarpış • fabrikalarından biri yanm~tır. Şimdi- hiyettedir ve en ciddi engel Baltık dev - da manevralar yapacağını bildirmiştir. 
~aralan~esındc l O kişi ölmüş, 24 kişi ye kadar 70 kişi ölü, ve 150 den fazld letleri meselesidir. Malum olduğu veçhile Mareşal Voroşilof, kendi.sini temsil et • 
taları a. ıştır. Bunlardan 9 unun ya - yaralı vardır. Ateş, gaıib bir tesadüf e- Sovyetler Birliği bu devletlerin müstak- mek üzere yüksek rütbeli Sovyet zabitle-

bileceği bildiriliyor. l.ondra ve Parisi bil· 
hassa hafif bir hayrete düşüren de nut · 
kunun bu kısmıdır. Maamafih nutkun bu 
bahse müteallik kısmı pek muhtasardır. 

'!' gırdır. seri olarak, filmde bir suikasd netice • bel yardım paktına ithal edilmesini iste - rinden mürekkeb bir grupu göndenneği 
r~n otob' .. 

ltı{\<;afe~ k usu 1 S metreden fazla bir sinde ~ıkan yangın gösterilirken, çık - mektedir. . I vadetmiştir..:. 

BayMolotofun bilha.<ısa üzerin1e durduğu 
nokta totaliter devletlerin mütearrız va
ziyetinde bulunmaları ve bir demokrat • 
lar cephesi teşkilinin bir zaruret olduğu· 
nun ısrarla istenmesidir. 

,,e adar sürüklemiştir. m:ııştır. İngiltere hükumetinin buraoa tamanıi- • 

D 
le takdir edilen Sovyet itiraz.larını müm· Papa hır sulh konferansı •• k .. M ı • • t • kün olduğu kadar tatmin etmeğe uğra -

Garb matbuatının hassatan ele aldık· 
lan kısımlar bunlardır ve bugün değilse, 

un u ec ıs iÇ ımaı §~cağı ayni mahfellerde ilave ediımekte- toplamaya çahşıyormuş 
p ~ 

arij ftl ·· l k } d Nevyork 5 (A.A.) - cNevyork Times• 
US a il grupu, içtima salonunun orta sıra arın a, gazetesinin yazdığına göre Sovyet hükft· 

grupa ayrılan yerde, toplu bir halde mevki aldı meti 1ngiltereye verdiği cevabda fngiliz-
A.nka Sovyet paktının akdi için aşıığıdaki esa· 

Canıt~~:a 5 - Meclis, bugün Refet j rine verilecek toprağı temin ve böyle - sı şart koymuştur: 

Londra 5 (Htı.!U.Si) - İngilterenin Vati 
kıµı sefiri bugün Papa tarafından kabul 
edilmiştir. Kabul bir saat sürmüştür. 
Diğer taraftan cDaily Express• ve 

cDaily Maih in Romadan öğrendiklerine 
göre, Papa devletlere birer mesaj gön -
dererek bir sulh kongresinin akdini teklif 

yarın. İngiltere ile Sovyet Rusya arasın. 
da bir anlaşmanın husul bulacağında 
zerre kadar tereddüd göstermemekte -
dirler. Fakat Sovyet Rusya, İngiliz tekli
fine niçin bu şekilde ve bir nutukla cevab 
vermek lüzumunu duymuştur? Alakadar 
ların anlamadıkları da işte budur. 

Selim Ragıp 'F:meç ~~ tnp{~ b1~kanlığında toplanmıştır. ce bir sene içinde bunların müstahsil .Eğer Sovyet Rusya kendi hududlan -
kıJ ediJın~tıda Kurultayın kararile teş- bir hale getirilmeleri olduğunu söyle- nın muhafazası için Estonya ve Letonya
l>u, ME>c}ı:§.ol~nan Parti müstakil gru- miştir. yı, bu iki memleket taleb etmese dahi, iş
;arınıfa ke 1~~ırn~ salonunun orta sıra - Sıhhiye Vekili, bütün bunların büt- gal edl'rse. İngiltere Sovyetler Birlill:ine 
Unan ycrı:r~ler;ne tahsis edilmiş bu - çenin imkanları nisbetinde yapılma - yardım edecektir. 
tılc'tkta idiler. e oplu bir halde 'bulun • sında, ir.şaat ve malzeme temini cJhet- Fransada 
C~ıse a"ılırk . . terinde karşılanmakta olan güçlüklefi • . b •. 1 1:f Aykut~ en, Edırne mebusu Şe - bilhassa tebarüz ettirm~ ve bunları Paris 5 (Hususı) - Bugün aşveKı 

ııdır~n B:ıt-vunk.vefat etmiş olduğunu bil- ~rtaraf eylemek yolunda tetkiklerde Daladyenin riyaseti altında toplanan ka
""":i e alet t k bine, milli müdafaaya mütealliıt bazı yP.

edecektir. 
cDaily Mailt gazetesi, Papanın Londra 

ya göndereceği mesajda İngiliz - Sovyet 
müzakerelerinden dolayı endişelerini iz -
har ederek Büyük Britanya ile Sovyetler 
Birliği arasında akdolunacak bir ittifakın 
bütün Avrupada bolşevikliğe yol aça -
cağını kaydeyliyeceğini yaz.maktadır. 

Nevyork Yoksak 
Mahkeme Reisi rüşvet 
suçile ağırcezaya verildi 

E!clis bir d k' ez eresi okunmuş ve bulunuldugunw u. ve gelecek goçm·· enle -lll~k a ıka ay kt ük' •t ed'l ni kararnameler kabul etmiştir. Bu ka • 
. suretlle .. a a s u 1 

- rin emek!erile evlerini yapmalarına ta'- rarnameler, kabinenin yarınki umumi 
t&?ı? e~·ıe-ı .nıuteveffanın hatırasını raftar olmadıgwını kaydeylnmiştir. 1 Blnld "' ştır. .._ heyet toplantısında kat'i ~ekillerini a -
deniı; s~~ f sonra ruznameye geçilerek Sıhhiye Vekili bu beyanatları ara - dıktan sonra ilıin edileceklerdi~. 

cDaily Herald:ı. gazetes;, Papa, Sovyet 
paktından korkuyor, l)aşlığı altında yaz
dığı bir makalede Papanın bu pakta mua
rız olduğunu ve enternasyonal bir kon -
feransın akdi için Papam~ Londra mü -
messilinin her şeyi yapacağını yazıyor. 

Nevyork 5 (AA.) - Eski Nevyork 
yüksek mahkeme reisi Manton ağırceza 
mahkemesine sevkedilm(l ve mah~eme 
Manton'u yüz binlerce dolar rüşvet al -
makla itham eylemiştir. 

7.alt'llar]a Tı ~. ~ensu•blarına verilecek smda, bu yıl içinde memleketimize ge- Kabine konseyi. ayrıca Sovyet cevabı· 
d urki lecek muhacirlerin 1 3 bininin Bulga- t tk'k'l d 1 ı t a aktedilrn· Ye - Yunanistan arasın- nın e ı ı e e meşgu o muş uı-. 
kave'es· . ış bulunan veteriner mu - ristandan ve '4 - 5 binin RomM1yadan Diğer taraftan öğleden evvel başvekil 
kinci• ını~ın tasdik1nn aid kanunlar i- olduğunu ve mevzuu müzakere olan Daladyeyi ziyaret etmiş olan Bjne. öğle
dihnişl~~dZ~kereleri yapılırak kabul 'e • kanunda memleketimize serbestçe ge - den sonra da Amerika ve İngiliz b'.iyük 

'l'" ır. lecek göçmenler meselesinin de naza • elçilerile Fransanın Berlin büyük elçi -
Utkiye ın· n dikkat.ı> alındı;<ını söylemiştir: · · k b 1 t · t' ret \"~ kle~ - giltere müzeyyel tica - 5 sını a u e mış ır. 

tubıara 4 •ng anlaşmasına• bağlı mek _ Kanun, bu izahattan sonra kabul e -
ğırun d~n birindeki tercüme yanl~lı - dilmiştir. 
€iltere ~~eltilınesi, gene Türkiye _ tn _ Meclis, gene kabul ettiği bir kanuni~ 
bağlı lis;~aret v: . klering anlaşmasına rıahiye müdürlerine en az onar lira hay 
bıanın ta Ydi~ tiftığın ithaline aid anla'ş- van yem bedeli vcıilmesini tasviıb ey
Yihalarn: ~.leri hakkındaki kanun la- lemiş ve İstanbul Tramvay ve Tünel 
Cak tica • Su~et nuntaıkasile yapıla _ ŞirketlNinin mübayaasına aid muka -
i\ıll'lan . rı mubadeleye md Türkiye - 1Jelelerin hrsdikına aid kanunları da ka 
l'e tica~~ anlaşması ve Türkiye _ İsviç- bul eylemiştir. 
b.u.t Pro~okve ~lering anlaşması ve mer Ruznamede mevcud köy kanununun 
line aid k ol .le Am:ktubların tasdikle - bazı hükümlerile salına olarak alı -
tdkereı .anun layıhalarının birinci mü nacak paranın a1.amt ha-delini tayin e -

l) erı yapılmıştır. den kanun. üzerinde geçen uzun mü -
evıet ki · · · k 1 d t k .. ile aid k nın, mtite-davil sermayesi _ za ere er en sonra e rar encumene 

~ llladd an~ ~le iskAn kanununun ha- verilmiş. ve Çarşamba günü toplanmak 
ltanunı elerı~nı değiştin1mesine aid üzere ictimaa nihayet verilmiştir. 
Mtnış :ırın bırlnci müzaıkereleri ya - Ankara 5 - Meclis, bugünkü top -
liUsn .. ~.bu sonuncu üzerinde söz alan lnntısında İstanbul Elektrik, ve Tünel 
t.alt--r~ . ıta~ı, iskan kanununun mü _ Şirketlerinin imtiyaz ve tesisatlarının 

" "Si rn" tinde d . unasebetne bu mesele üze - satın alınması hakkındaki kanunların 
ka ile daunn büyük ~ir dikkat ve ala- müzakeresi vesilesile Münakalat Ve -
<lam h .. ~:muş. bulunan Dr. Refik Say- kili Ali Çetinkaya aşağıdaki izahatı ver 
letini u umetınin göçmenlerin vaziyet rniştir: 
l'a:{)lı n ıslahı ve ibunlara karşı henüz - İndelhesab tramvay şirketi ile Ve
karş1~arnış bulunan ibaz1 vecibelerin kalet nıasında mutabık kaldı~mız ne -
ler d~n~~.sı hususunda ne gibi şey - tice 600 küsur bin liradır. 600 küsur 
tur. şunulmekte olduğunu sormuş -

Qı~ihhiye Vekili Dr. Hulıisi Alat.&:~ ver 
llıeıtı~evabda, iSkaıı ~inde takfö edil -
g0ç,... olan hattı hareketi izah ederek 
L " 1en1er · ·-,:,, fi.ate al ışı:ıue ilk safta nazan dik-
~ti... ınan cihetlerin, evvela göçmen
'~· .. , evıe · · ~lar1111 ~ını haZlrlamak, zir~t vası -

• Çıft hayvanlarını ve kendile-

bin liraya yakm iken bir milyon 200 
küsur bin lira kadar birşey oldu. Son
ra üç yüz bin lira kadar komisyon va • 
sıtasile tayin edilen movadch in.şaiye 
ve malzeme ve avniyat vardı. Bunu 
da nakid olarak kabul etmek mecburi
yetinde kaldık. Bir milyon 500 küsur 
bin liraya almış olduk ki yani şirke -
tin hakikaten bize devri 600 küsur bin 

ltalya - Buloaristan 
kültür an 1a<;ması 

Sofya 5 (A.A.) - Başvekil ve ha:·ici -
ye nazırı Köseivanof ile k:ılya!l elçisi iki 
memleket arasında bir kültür mukavele • 
namesi imzalamıştır. 

Bu mukavelename. Bulgaristanı!'I ayni 
sahada diğer m<!mleketler İl" imzaladığı 
müşabih mukaveleler çerçevesini teca -
vüz etmemektedir. 

Suriyede yeni kabine bir turlu 
kuru:amıyor 

~m 5 (A.A.) - Muhtelif partiler 
arasında kabine kurulması bahsinde 
bir anlaşma yapılamamıştır. Bunıun ü
zerine Reisicümhur. Atabey El Eyubi
yi yeni bir bitaraf kabine teşkiline me 
mur etmiştir. 

lira demektir. 
Diğer Tünel müessesesile bir anlaşma 

zemini yaptık. Ve 175 bin liraya Tü
neli almağa muvaffak olduk. Vergi talı 
silinden biz vazgeçmeyi !ka~l ettik. 
Onlar da bu iş üzeıinde tenzilat yap -
hlar. Bu suretle ve 175 bin ibir para ile 
Tüneli almış bulunduk. Bunu da bili
yorsunuz. Büyilk bir Metro hanı var -
dır ki, 400 bin lira kadar kıymeti var • 
dır. Ayni zamanda Tünelin alğız taraf
larında üç tane han mevcuddur. Bun -
larıı da elde etmiş bulunuyoruz. 

Danzigde vaziyet 
Danzig 5 ( A.A.) - Nasyonal sosya

list lideri Förster dün söylediği nutuk
ta Almrm - 'Polonya mün~batmı uzun 
uzadıya mevzuu bahsetmiş ve Polon
yayı Almanyaya ıkarşı dürüst hareket 
etmemekle itham eylemi;ir. 

Förster, Danzig 5yan meclisi tarafın 
dan V:-rşova hi.ik\ımetine verilen nota 
mucibince, Kalthof hadisesinde met -
haldar olan Polonyalı memurların ge
ri alınm:ısını istemiş ve Danzig'in iti -
dali ve Hitler'e olan itimadını muha -
fazj eylediğini kat'iyetle beyan etmiş
tir. 

MumaHevh, Danzig'Jn bizı..at kendi 
vesaiti savesinde kuvvetli olması ıa -
zım ge1di~ini de ilave etmiştir. 

İyi malumat a1ma1ctaı olan mchafil, 
bu beyanatı Danzig Jlli1is k\ıvvıetiniın 
yakında takviye edileceğine delfılet et 
mckte olduğu suretinde tefsir etmek -
tedir. 

16 net ~nk11 ra resim 
sergisi açıldı 

Ankara 5 ( A.A.) - Güzel San'atlar 
Birliği tarafından Serr{ievinde hazır -
lanmış olan 16 ncı Ankara resim ser -
)'.!isi bu~ün Maaırif Vekili Hasan Ali 
Yücel tarafından açılmıştır. 

Açılış merasiminde VekAletler er'ldi
nile Fransız büyük e1çisi Massigli, Sov 
yet büyük elçisi Trantief, Almanya bü 
yük elçisi Fon Papen ve diğer elçilikler 
erkanı , matbuat mümessilleri ve seç -
kin bir davetli kütle.si hazır bulunmak
ta idiler. 

Manton, karar verilinciye kadar. on bin 
dolar kefaletle serbest bırakılmıştır. 

Eski mahkeme reisi tarafından verilmiş 
olan hükümlerin ipka mı, yoksa yeniden 
muhakemeleri yapılarak tadi! mi edileceği 
belli değildir. 

Japonyanm Almanya ve ltalyaya 
teklifleri gizli tutuluyor 

Tokyo 5 (A.A.) - İyi haber alan mah
fellerden öğrenildiğine göre. kabinede 
Cumartesi günü başlıyacak ve bugün ni
hayete eren görüşmeler neticesinde tesbit 
olunan Japon teklifleri. pek yakında Al
manya ve İtalya hükumetlerine tevdi edil 
mek üzere Japonyanın Berlin ve Roma 
büyük elçilerine telgrafla yollanacaktır. 
Mahfeller, bu hususta tam bu· ketumi. 
yet muhafaza etmektedirler. 

Hamidiye mekteb gemimiz 
Sinobda 

Sinob 5 {A.A.) - Dün limanımıza ge· 
len Hamidrye mekteb gemisi komutam 
bugün vilayet makamını ziyaret etti. vı. 
!ayetin bu ziyaretini iadesini müteakib 
saat 14 de karaya çıkan komutan, sübay, 
deniz talebesi ve erattan müteşekkil bir 
grup parkta Atatürk büstüne ÇP.lenk koy. 
du. Bilahare 1854 deniz savaşında ölen 
kahramanl~nn şehidıliğine gidil(ij. Bun
ların hatıralarını hürmetle anan komu ~ 

tan şehidler abidesine de bir çelenk koy
du. Şehir namına Halkevinden bir zat ta· 
rafından hitabede bulunuldu. Kahraman 
denizdleBmi'Z se1a.miandi. Sonra geınt 
talebe ve eratı bir geçid resmi yaptı. Saat 
ı 7 de belediye gazinosunda denizcilerimiı 
şerefine bir ziyafet verildi. 



lstanbul Bükreş hava 
seferleri dün başladı 

Amerikada büyük bir 
maden sergisi açılacak 

, Topkapı müzesini bir sene- ~ 
d 50 273 k• • d• • 1940 •nesinde Amerikada Trejer adf· fettişleri vasıtasile Mersin. Ad&Dlt kesil' 

Dün y eıilköy hava istasyonunda Türk - Rumen e . ışı gez ı ve zıya mıda bllyük bir maden sergisi açılacaktır. bul. Bursa, İzmir gibi sanayi ~~r ıi,.;! 
do•tlugu" nu tebrüz ettiren samimi merasim yapıldı retçi adedi yüzde 20 artb Bu serginin 939 yılında açılması karar- rinde iş müe~selerinin işçi ve if ib~ 

.................... Wa Mferi "'4" ........ 

fnanlNi - BClbef an ı.attmua men-l w lknm edflmitlerdlr. BMede. lA.reDI 
llmle apıdılmı ~ Jıleruimde. tayyare firbti nili lta.pitan İııdniyer 
Bamanya mihıabllt nezareti .ntnJ. dev franaıxa olarak bir a11Wk aöylemlft 
il& h.....,olları •tlm. fllırlmdd•ti Ro- TO.rk - Rumen doetlufundan bahsetmfpjr. 
aanya konaoloeluk memubini, 'beyne! • Xapitan, 8ÖZlerini tilrkçe olarak cYapaın 
del han federasyonu nili Prens Bi • Türkiye. ~ Be bi+.inniş. kadehler. 
•ıstonu zevCffi Pren.sea Biln• ve Türk - Rumen doltlulu ıerefine havaya 
aatbuat erkim hazır bulunmuf)ardır. kaldırılınıttır. 
eıtilk&J ltava lltuyonunda f.tanbul • Bundan sonra yelcular arasında bulu • 

~lin haft aferini yapacak alan bir Al- nan Premes Bibenoya buketler takdim 
,._ tayyare&i vardı. Tayyare. pıettci • edilıni§tir. Tayyare. İstanbul - Bükret yo

lunu, Balkanlar ilstilnden uçmak üzere 2 
lln ıezdfrildikten aonra. bot olarak Ber- aaat 40 dakikada btetmiftir. Şimdı"ki hal
.. müteveccihen hareket •tmiftir. Bun.- de bu aeferler, llaftada üç d<!b yapda • 
~ ilk İatanbul - Bü"'- lana • - ktır -~ ca . 

yapmcak olan Larens flrketine aid iatannl • Bağdad ı.a.,. M!lel'led 
tiplJk tayyare abaya ıe~ Ye açıleeak 

11!'.J .. mıın.ere gezdirihnifth'. Bu tanarenin Devlet Havayollanna mensub blt> he -
tu. Romanyalı Tllrklerdm Elemdir. yet, Surlyeye giderek. mshalll hükQ:metle 

.,_,,,,., .... tam 8,30 da hareket edecekti. temaslarda bulunacakttl'. Ö~endiğlmize 

l8f1nı§ iken. Nevyork dünya sergisi mü- lannı, işçilerin vaziyetini tetkik e 
Topkapı saray müzesinde bu yıl ye- nasebelile bir yıl sonraya terki muvafık tir. İş borsalarının bu yıl içinde lstJJI 

niden bazı tamirat ve müteakiben bir ta· görülmüştür. Adana, Bursa ve İzmirde açııınaJ.atl 
1um yenilikler yapılacaktır. Serıgi dünya madencilik tarihinde mis- vafık görülmüştür. 

TamJri kararlaştırılan kısımlar. mut - line tesadüıf edilmemi' ve görülmeğe ıa- Varnada beynelmilel 
faklarla barem dairesinir1 bazı mahalle- yan birçok yenilikleri ihtiva etmektedir. 
ridir. Bundan baıka, mutfak dairesinin bir Sergiye bir maden ocağının tüneline bir fuar açıhyor ._..6:. 
kımu eski teklinde olmak üzere eşyasile müşabih pasaj içinden geçilmek suretile Varnada beynelmilel bir fuar •2 
beraber tefhire hazırlaMcak ve hazinenin girilecek ve ziyaretçile: pasajdan çıktık- ve bu fuar Ağustosun 13 ünden E~ 
Türk kumajları seksiyonuna, elde mev • tan sonra kendilerini iki tarafı yüksek ikisine kadar devam edecektir . . ,;A, 
cud olan bir takım mühim eserler ilAve dağlarla muhat bir maden sahasında bu- Türk tüccarlarının iştiraki temennı 
olunacaktır. Arşiv kılavuzu neşriyatının lacaklardır. Buradaki renk ve ııık tesi- miştir. 

da. devamı ıtarar18:7tırı1mıştır. satı hakiki bir maden ocağı manzarasını Kanadahlar botun tavşan 
Geçen bir yıl zarfında da müzede bazı verecektir. 

tamirat yapılmış ve mühim bazı yenilik- Ziyaretçiler bir vadide bakır mad~nle- derilerini SlflR aldılar 
ler lllve olunmuştur. Bunlardan başlıca- rinin istihsal. yıkama. 3yırma, eleme a- Kanada piyasamızdan takas sureti!•~ 
lan fUnlardır: meliyatını aynen göre~ekler; dağda tün tavşan derisi stoklarını satın ~-· 

Birinci avludaki revaklar, baltacılar ıondaj w çamur makineleı.ile yapılan a- Anadoluda tavşan deri3i kalma~:,.' 
dairesinin Jrurıunlan. Raht (a! takımları) meliyat. maden ,. cevherinin vagonlarla derilerin beheri 18-20 kuruştan aaıw-
hulnesinin de kirpi saçak1arile kurşun tahmil. tahliye ve nakliyatının naııl icra tır. _..Jta 4 
~ıo.o tamir edilmi,tir. edildiği görülecektir. Hakiki maden oca- Kanadalılar diğer bazı cin.s av deı-...-Jft 
İfleme 1alonile, re&m salonu yeniden ğı hissini ziyaretçiler üzerinde tamamlıya rile alakadar olmaktadırJar. Bu sen.•~ 

tanzim olunmuı ve te9hir için hazırlan • bilmek üzere, tünelin tavanından su ıı- merikaya av derisi ;braç edilemeıneSJ 
mıftır. Bundan baıka. arşiv kılavuzu - zıntısı şeklinde manzaralar da ilAvı edi- nadalılann alAkası ile telflfi edilrn~r:1 
nun birinci ve ikinci fuikülleri tab ve lecektir. Av derisi piyasasının önümüzdeld .. Ol 
netredflmi§tlr. Sel'lgide altın h.ıddesi ameliyatına da fazla hararetli olacağı muhakkak aor 
Topkapı sarayı müzesini bir yıl zarflllr geniı ölçüde yer verllmi~ttr. Bu mabad- mektedlr. 

da ls bin iki yüz yetmiş üç talebe, iki bin ıa sergiye büyük mıxtarda aıtın cevheri Ticaret VekAleti mofettişleri 
asker, vı bin kadar da ecnebi talebe ve getirilecek ve bu madenin bidayetten ni-
askerleri ziyaret etmiştir. hayete kadar tabi tutulduğu bütün ameli- pi1asada tetkikat yapıyorlar 

Bu, ücrete tAbi olm1yan ziyaretçı1erder. yeler bilfıil görülecektir. İngiltere ile yapılacak ticaret i§lerilll" 
maada gene ayni yıl zarfında Topkapı Sergide .gilnde iki dela maden ocağı in- tetkiki için Ticaret Vekaletince ıeh~ 
müzesini 31 bin kişi gezmiştir. Bunun kıs- fillk.ı gösterilecektir. gönderilmiş olan mütetti§ler piyasada P..-

mı azamını seyyahlu teıkil etmektedir. Kuvvetli bir heyecan uyandıracak ma- kiklerine devam etmektedirler. • 
Ziyaretçi adedi geçen s~neye niabetle blyette hazırlanmış olan infilak sahne- Müfettişler bu meyanda lngilte~e il• 4 

yüzde yirmi artmıştır. sinde, yangının ve dumamn ocağa ne ıu- yapan bazı firmaları ziyaret etmişler ... l 
Topkapı müzesinden Ayasofya müzesi- retle yayıldığı gösterilecek ve infUAk ne- İngilizlerin memleketimizden alabileceuJ04 

ne nakledilmeleri son günlerae sık, sık Ucesinde ocakta kazaya u~nyan ve gale- leri malların evsaf, miktarları ve um ._ 
mevzuu bahsolan bazı tarihi eserler et • rilerde mahsur kalan işçilerin ne ıuretle durumlan hakkında malı1mat aJ.ınıfld 
rafında kendisile görüşen bir muharriri- tahlis edildiA'i görülecektir. dır. 

4 mize Topkapı sarayı müze~ müdürü Tah- Sergide madencililc tarihini de tebarü:ı Bu tetkikat bir müddet daha deva!ll "
4 lin tunları söylemiştir: flttirebilmek maksadlle asırlarca evvel decek ve ağlebi ihtimal diğer ihraç isk~ 

c- Miltehusıs bir heyet bu hususta demir istihaalAtı ve madenciliğin iptida! lelerinde ve geniş istihsal mıntakala~afll 
tetkikat yapmaktadır. Bununla beraber tekilleri ve tekAmlll tarzlan tatbik! tekil- da ihraç mallarımız hakkında yaıcııa-ı 
nakil keyftyeti fimdilik mevzuubahs de- de tecesSüm ettirilecektir. tetkikat icra edilecektir. Müfettişlet ti" 

~ ~ıdir. '!3u· henüz tasavvur ha11nde 01an Ticaret ve lktısad VekAletlerinin maslan ve ıetkikatıarı neticesini bir~ 

Jluek~ nvel, davetıller ile yolc.a - göre bu 1eyahat İstanbul - Ankara • Hı
' flrket tarafından hazırJanan bMeye leb - Ba~ad hıw yolunun açılma.ne •· .ftt edilerek f&Jllpanya ve puta ne izu likadardır. 

Makineye kapılan bir 
amele feci ıekilde 
parçalanarak öldü 

Fırbna yüzünden dün 
Marmarada bir çöp 

mavnası hatb 

bir fikirden ibarettir.. porla İktısad VekA.Ietine bildirecekl~ 

K•"""P"flda BaJıı1ye caddelinde Ha • Karadeniz. Marmara ve Ege denizlerhı-
blıvesinde ikamet eden n it Baıı- de fırtma devam etmektedir. Fırtma yn. 

~llDll Uc1 un fabrikasında çuval daire • zilnden dün Marmarada bir deniz kaıuı 
hizmetçilik yapan Merzuk Ercan, olmuf. bir çöp mavnuı batmı,tır. 

Suad Sabri isminde bir phsa aid ~ 
1Dllarm talr.*n olundufu dairede mavna11 dün 1.tmJd romörkörünün yede -
ba. kendisini makineye bptumlf. ğinde olarak çöpleri denize atmak here 

lın'1Jlltır aruında blmıftır. Merzuk Is • limandan ayrılmış ve Fenerbahçenin ilç •lad etlneie bile vakit bulamadan ma- mil açılında dalgaların tesirfıe su ala • 
kendini bir et kiUÇ81i haline setir - rak batmıştır. Mavnada bulunan amele
. Ba fed hidiaeye mtlddeiwnumlHk ler Umid romörklSrll tarafından kurtanJ,. 

iıiınvwt etmif w taNdk•ta b1f - mışlardır. Liman reislili kua hakkında 
lmı.ttJr. tahkikat yapmaktadır. ----
Ş~lılr lf teri: Mlltef Prrllı: 

Bay Tahain. müzeler idaresi için iki U• J8Rİ mm taka teşkil Atları - ---
mu mmn~nrınk ihdası pyiaıarına karfl kuruluyor Dün profesör Himidiıı 
10rulan bir suale de, pı yolda cevab ver. dJ 
DlİJUI': tktısad ve Ticaret VekAletlerinin yenJ cenaze töreni yapıl 

c- Böyle bir ,eyden kat'iyen haberdar lefkillt kanunları milnaaebetile bu Ve- Evvelki gün vefat eden Tıb Fakiiltellt 
<!eğilim. Tamamen asılıız olduğu kanaa- klletlere ballanan veya allkaaı kesilen dişçi mektebi protez hocası profesör Jll: 
tindeyim.• teıkilitlann bazılarına henüz yeni vazi- midin cenaze merasimi dün yapıJmlfl'~ 

Politisin beyanatı 
Kütahya - Balıkesir hatb 

ihtilafında ilk tetkik 
safhası bitti 

yetleri hakkında tebliğat yapılmamı§tır. Profesörün cenazesi Süleymaniyede.~ •_.. 
Evvelce İktınd Ve.klletine ballı bir te- · d k 1 -!.ntır vm en a dınlarak Beyazıd caııw:- ..a. 

tekkül halinde bulunan ve bu kere mın • namazı kılınmış ve Merkezefendideki .., 
taka ticaret müdürlüklerine ltalbedilen ı k b ·sı e a n anına defnedilmiştir. , 
Türkofisin tehrimizdeki müdürlüklerine Cenaze merasiminde Universite rek&a '* 
de bir teblll vukubulmamııtır. rü, profesörler, diş tababeti cemiyeti • 

Türkofia eaki bdrosile çahfJDAkta '" zalan, yüksek tedris heyeti, diş dePol"' 
buna ballı takas komisfonu da ayni fe • mümesıülleri, Univenite talebesill 
kilde vazife ~rmektedir. kalabalık bir grup ve bir deniz eratı Jll 

JuUua Berger konaorsiyomuna yaptın. Yeni kadro ve tefkillt nizamnamesi gel- rezesi bulunmakta idi. 
lan Kütahya - Balıkesir fimendifer yo • dikten IQDl'a mmtaka ticaret mildürlültl Bu münasebetle dün 1.tniversiteniıı 
!unun lntanndan mütevellid ihtiWm haJ. dlf ve iç ticaret lflerile meşgul olmak n- Tıb Fakültesi diş tab:ıbeti şubesinin 

•IOVll lnıpltc•l•rı ve tarihi ••hn• Tr ini otcmoblllerlndekl Jekn••k li için Mösyö Politisin hakemliği altında zere iki fUbeyi ihtiva edecekt!1'. Takas ko- raklan yarıya kadar çekilmiıtir. 
llftltln ol•r•k tamir edlldl renk mecburiyeti kalktı teıekkül eden komiıyon. dün vilAyette misyonu da dıf ticaret tubesıle ~alııacak· 

Mi Bizans devri eserlerfndea olan . Şehir meclisi tabi otomobillerinde - husu.af alonda .t0n toplantısını yapmıı ve tır. . ..._.___ . Şehir plln1 taadlk edildi 
Umada Valide kaplıcalarmm Deniz- kı ayni renk mecburiyetini kaldırmış epey bir müddetten.beri devam eden ça • Dığer taraftan .ıcıad VekAletme bağlı Ank da . . . a 

tarafından yaptırılan tamiratı yalnız ku.,ağı ipb etmişti. Taksi 98 : hfmalannın illt aafhasını ikmal etmiftir. lktıaad müdürlüğü teıkilltı hakkında diln h a~ ~lun~n ~hir~l~ .. 1118~ 
AltW!'lt. enni~... hiıbleri otomobillerini istedikleri renk- Hüktlmetimiı namına Yusuf Kemal. fehrimizde bulunan İlttısad Vekili Hüsnü ~161 wst, ımar ı~en muduru .. 

t•"' ç k.ı t 1 f nl b tar t ·,ı1r nu Keseroglu, hanta şubesi mu 
Din bu milnuebetle yapılan tamira- lere boyamaktadırlar. firket namına Şenivilt ve komisyona ba~ ~_..r be el o at :~ fkıtmadve~düı l:t..IW\ Galib temaslaI'Hlı bitirmMerdir. 

9'8rin ta "hl ıcı.......-c berind M 101 ı d ı kanlılt eden PolJtisten milrekkeb olan )ta,. uıan u mın a!Ula ısa mu r ua•4 • • • • -. .,.. ~ 
n .,7U•~• emen- • maaf arına ar lt h tL dün -'-! l A k ne İf dairesi lmiri Ha1Qk tayin edilmiştir Nafıa VekAletinde bır toplantı 3-_ 

Wr tesir husule «9fuip gıettmıediği- EmlAk ~.+..- B em eye akfauuu tren e n ara· · p lınış to 1 t da Prost H.. Ü "'-
teadk etmek ftzere eekt eserleri llo - . ve '""~ :C-.m ank~~nndan ma - Ya milteveccihın hareket etmişlerdir. Yeni teşkil-Atta sanayi müfettişlfli de lk • ı • ı: an ı ve usn. dil_ 

l~llerm eskisi gıbf ayın birinci günleri Hakem lıeyetinln Ankara a hareketin • tıaad müdürlüğüne bağlanmııtır. iş dal • seroğlu tanbul imar P.lAnı }ıaldaD ti': 
endlmeninden bir ua ile mlhıe - maaşlannı alamadıklanrıdan şiklyet d 1 k disil ..M.rQ Y b" uh resi müfettişleri 1§ ve lktısad müfettifi o. !Azım gelen izahatı vemıl§lerd1r. ıı~ .. j 

mlmen Kemal Altm tarafından ettiklerini ve bu yftzden müşık(ll bir ~-~ vX:nö PoeUt~u k temin ır m ar • !arak vazife göreceklerdir. _ akıben Nafıa VekAleti tarafından Jll 
---··--- ..ut --L ~ • nCJllu- ,_...,., as o syonun çalJf' tanb ı h. I*- •A....ıık ]mi...+ft' ~ıı.&Uli· e.n.ulen:-A •-az.u yapıhmııtır. vaziyete düştüklerini bir gazete yatı - malan .-.-atında · ı..._ tt b . Sanayi odaları tetklli hakkında da tet- u şe ır P cın1 ~ edi 9..-•_,_ 

.....____.._ h J---A. -ı-- şt wu· fU u.ryana a UlUDmUf- - ·-----·-••••• .. ••·------
JnmUIRa Hl!' Cl'IMIK...... ~ rapor mı ı. tur: kikat yapılarak mıntaka sanayi odalan 1 d ıer 

tıeOlDllN wrilecektfr. Banka mehafilfnd~ yaptığımız tah- c J Ihı B . . . . teşkil edilecek ve bunlar da mıntaka mü- spanya an Rusyayı dönen ...... 
S.•ırkly •klfJe hllmneelnln kikata ~ maldller, bu ayın ikinci gü- ~ti u s d~ flI'ahketlle Türkıye hll· d6rlüklerine bağlanacaktır. İapanya dahlll harbi ema.sında esir ~ 

nü sabahından itibaren ma Iarmı dl- e arasın a. t Ya - Balıkelir fi.. 1 t b 1 Ad 8 ol&n 11e aralannda müt.eaddld zablt ete:_. 
pawyona ikmal edHdl ieı° mütekaidi t iha aş ·ne ft !Di!ndlfer hattınm infasından doğan lhti • S in U , ini, UrSI V8 lunan 915 Sovyet gönilllüsilnden ııı~ 

Bab:My l!mnm Akliy• ft Ad>tye racaatlmnde -::-:rh:~c .,: .. ;:~ır. m ~ lif ft firltetin Türkiye htık1lmetlndea lzmirde iş borsaları açllıcak l>lr grupun İspanyadan İatı&nbula ıeldtll 
yapı}maltta om ,eni pa- tle L. 1 uu... • 7,000.000 1tra talebine dair olan tetkika ~ ·- . . zılm)ftı. -

ı.mlUll tbf8atı l>ltnrlfttr gure u-. ay ıklannı alan dı!er mft - tmuza flrndillk nih t . b 1un .l.f daıre.si reislifi, lf kanununa ıöre Ta.9 aJansının Tlirkfyedekl mtım_,pı, # 
· tekaid. dul w yetimler de ba~ada aye vemıış u u • memleketin muhtelif nuntakalarmda ı1 ha.berin bu Sovyet vatanda§lan f1'111>1Jll • 

um .. t 11 de patf)W IÇlhf fazla bekletilmfyerek kendilerine 9d - y~ Yapmıf oldufumuz tetkikata ald boraları açmak için tetkikler yaptırmak- nsiyetlerine atd olan yanlıf mab11et1 ~~ 
yı&pıhaellkbr. hulet &terilınekted! bıltlmu.m dOlyalarla birlikte bu aktam t tında a.talıdakl tavzihi ftnnektedlr: ~ 

..... ldlolMtPe htN•• ,.1 g r. Ankara;ya lfdlyorus. G&terdiğmıiz lüzum tadır.: f borwal.an. it miies:ıeııelerine lfçl tatt.e İatanbuldan geçmJf olan c96• ~ 
_...._ Blkref elotmlzln dlnkl zı,.retlerl therifte. Ankarada kalacafımız iki gtın ve lfçilere de, lf bulmak için kurulacak- bahriyeHaindon müretteb II'UP. 1938 -: ~ 

,..,__. Bilkref elçimJa H'amc:h.tllatı G.-1.f urfmcla iki toplantı Yap 'I. • ti htl ar. ı, dalreıll. bu mabadla. umum! mfl· ba~a General l.l'ranto me.kaJll}atl _~ •.e ııtr ! "ade JlllMiacak 1 tft& • dan n -ını ". araa. vazıye • . rafından tutulmut olan c'l'l1lrp&•, ~ 
lıabmla JOIJaım 6'ledıe lm'llS Viliyete ...... l&a Keeelk dönilf(lmiizde tekrar çalıpnalarımua bat' Gel1ııı ve cKatayamaı adalarmdald ~ 

.... >"- tmnRl 4laf • DahJUye Veldlt l'a& Ôzıtraf! ft Van Buitln lçtn llenb VftfJ.mif bir karar hyarak iki, Qç toplantı daha yapacafız. Jet Uca.ret gem1aln1n mtımtebatıdır. _~_ .. .t,. --••!•• ......_ .._ .dbft ve Beleclt,. lltW L6tt1 XJNuı.••• 10bur. ÇaJ:ırllarımu tabi! seyrinde oJ. bıUW neticesi ancak ondan .onra Delli ye tadar e.ır tutulmut bulwıan bU ---
~ etmit'tk'· · makbere tetldMlıa teÇIDlıtir. hkaradan olacaktır yelller, Sovyet hiltillnetınln marı 

-> aon 11.manda aerbest bıratJlııullardıl'.» 

ı 

l 



Ça rı a ye 
faaliyeti aşladı 

'ie~iden birçok binalar yapılıyor, şehir ye civan 
agaçlandırılıyor. Bir fidanlık da tesis edildi 

• 
ı 

• 
ımar 

SON POSTA 

Samsunda genç bir 
katil asıldı 

== 

Mahkuma karar hülasası 
kadın bir hakimimiz 

tarafından tefhim edildi 
Samsun (Hususi) - Bafrarun Dem • 

fek köyündeki kanlı hldisenin 80n saf
hası, mücrimin idam edilınesile geçen 
hafta kapanmıştır. Hadise yeni değil -
dir ve bundan dokuz sene evvel cere-

1 yan etmiştir. Esas vak'a şudur: 
Hüseyin oğlu 124 doğumlu LO.tfi 

Tanrıver, köyünün yakı§ıklı delikanlJ.1-
larından birisidir. Mustaf.anın kızını 
çıldırasıya sevmiye başlar. Fakat !kız -
dan bir türlü iltifat görmemiştir. Kal

Sayfa S 
a 

L Yurdda resimli haberler ~ 
Yozgad Hükümet Konağının inşasına başlandı 

bindeki aevgi gitgide co.ştuğu ve artık Yozgad, (Hususi) - Yozgadm derdle- ' Gürel bir hükUınet konctjınat inşnsım 
tahammUliersa bir hale geldiği için tinden biri de hükfunet konağının küçük temin etmiştir. İnşaata geçenlerde baş
Lutfi, bir kara'r verir. Klflı ne yapıp ya- olması ve dairelerin başka başka mahal- lanmıştır. Resim hüktı.met kona
ı»P kaçıracaktır. İki arkadaşile uyuşur. lerde bulunması idi. Halkın bu miiJküll- ğı temel atma merasimini ,eösteri
Kızı bir gün tarlada bulur. Fakat kızın tını gözönüne alan çalışkan valimiz Feyzi yor. 

anası vak'aya şahid oımu.ş, hemen kaç- Savurda kavak ihracat• 
mıya muvaffak olarak vak'adan koca-
sını haberdar etmiştir. Mustafa! hadise 
mahalline yetişir. Lutfi ve arkadaşları, 

\. işlerine engel olmak istiyen a~ağı-
<:ankı Çankırıdan güzel bi-r görün:üş zı öldürmekle beraber kızı d'a, kendi 

~an.kırı~ (~Ususi) - Yaz mevsimi ile lama işidir. Birçok sebeblerden dolayı küfesinin iplerile boğarlar. 
bir faali eır~ok saha~arında humma- harab olan ormanlar burada 158341 Üç mücrimin ikisi de, hapisanede e-

itışaat işle;. ~ oaşlamıştır. Bu meyenda hektar yer kaplamaktadır. Bunun an - cellerile ölmüş, geride kalan L'O.tfi de 
~Odı>rn ~.nızla ilerlemektedir. cak 20920 hektarı Ça_:ıkın merk~z ka- ağır ceza mahkemesince idama malı -

~k.tnda ikınır na~ıa binası yapılmıştır, zasma aittir. Buna gore rnerkezın or- kfım edilmiştir. 
hususi b" al edılecektir. Bundan b~- rnanlan hem az ve hem de meı:1.lreze İdam sahnesinin bir tesadüf eseri ya-

ll:ı.~~d !r. ır takım binalar da inşa edil- hay\li uzakta.?-1r .. B:ınun !clMisi. iç~ kından şahidi oldum. 
d ~ankıtıda b' memleket mutemadıyen agaçlandırıl Lutfi Tanrıver, uzun afzab ve intizar 1 

:U.gu gibi ırçok vilfıyet1ennizde ol- m~ktadır. senelerinden sonra idam sehpasına gi-
~aktad~~zl:rı buz yerine kar kulla- Su d~posunda büyük lbir ağaçlık sa- den bir mahkuma hiç de benzemiyordu. 
lıutun Yaz rn~:~rın çabuk bitmesini ve ha vücude getirildiği gibi Ankara yolu Yüzünde ne bir korku, ne bir endişe izi 
bı~tnarnasnıı u .~etjnce ihtiyacı karşı- üzerind~ .Kışla ~e~kii denen. çayı:lı~ta vardı. Bu soğukkanlılığın artık şuurt 
\"u nç1 bir b goren müt~bbislerdten da çok ıtınalı bır fıdanlık tesıs edılmış- mi yoksa gayri şuurl mi olduğunu 

l"Uncı..1dı 1 Uz fabrikas~1rurmak tasav- tir. Vilay.etin bağl~k bahçelik .oluşu da be~ de anlıyamadım. Asude asude iki 
ke~t!t şey~(':· bunu telafıye kafi gelınektedır. Yaz.~ yan.nı seyrediyor, ga.yet t;a.bit konu-
1 

1 
Olrtn \r'J• evvel bir ziraat memle - başl'.-1rrrnsi}e Çan~rılılar bahçelere goç şuyor, hiç sendelemeden yürüyordu. 

11'tlıak sah 
1 

ayetimizin bilhassa Kızıl - etmışlerdır. Bu. goç yaz sonuna kadar Son günlerde şık olmıya merak etmiş, h::e '-'t\ğ~ı ço_k bereketlidir. Bu gün- deva~ edeccktır. .. hemen hergün traşını ihmal etmemiş, 
oJ ardo. da ~a.ı:;rnurlar diğer susuz sa- Hazı:anda başlıyaca~ ola.n. tenezzuh fotinlerini buyatmıştı. 
b• acacıı:ıı ın··~ yıl mahsulün bereketli trenlerııe her yıl oldugu gıb.ı ~u sene İdam yerinde otomobilinden indiril- Savur, lHususı) - .Kazamız mühim ragbet dıracatı sekizae Oirt ctli~':İf" 
~~c Yıldı?" tı~~~~m~ktedir. Vi~ayette de 'bir~o~ A:nkar~lılann ~hn~ıze. gel- d'iği vakit, ~ararın hülasası ağır ceza bir kavakçılık bölgesidir. İçerisine birçok tür. Halen dışarıya nncak 25.000 lira kıy .. 
CQ llebat h / denen ve yağ çıka- melen, umıd edılrne!ktedır. Şımdiocın mahkemesi a7..asından bayan Sabriye vı1ayetleri alan geniş mıntakanm bu C· metinde kavak ihrac edilebilmektedir. 
ll\ ~~n güne ayk~ rağbet görmüştür. gelecekler için hazır~ıklar ya~ma~t~- Tugay tarafından kendisine refhim o- hemmiyetli kaz:ası son on yıl evvelsine . Buna mukabil iç ihracau artmıştır. Ba 
k~edir. \Ti] " e ırn sahası genişletil - dır. Bilhassa bu .!ı1 istasyon bu~esının Iundu. Öyle zannediyorum ki ilk defa kadar yalnız Iraka yanın milyon Türk _yıl istibsalAtta mühim t~zayüd kaydedile. 
tUt et \1erı]rr.a::tte. hayvancıhğa çok de açılışı tenezzuhe . ge1ece'klen daha olarak kadın . bir htı.kimimiz, bir idam lirası kıymetinde kavak ihraç ederdi. .ceğine muhakkak nazarile bakılıyor. ~e
ntı Çe arıınak· ledır. Bu kıymet git- çok memnun edecektır.. mahkumuna karen- hülasası tefhim edi- I Ne yazık ki kavağın yerinı tutan ve sim Savur kav:aklanndan bir kaçım g05-
laıı ktarda tift'~dır. Yılda külliyefü Gün geçtikçe güzelleşen, terakki e - yordu. Kararın hülAsıasın\ miltea'kıb 90k ucuza satılan demirin irakta gördüğü termektedir. 

tnaktaa ı çıkarılarak harice yol- den şehirde clıemmi~tli de":lerden bayan Sabriye Tugay kararın okunma-
'fe~~nkırıd~· en birisi de ev buhranıdır. Beledıye bu sını katibe emretti. 

en sah 1 Çok çalışılan ve kıymet derd üzerinde meşgul olursa müsbet ve Mücl'im bir arzusu olup olmadığı 
2 ardan b" . w w d -!J''l . 1 ' ırı <le agaç ve agaç- faydalı neticeler el e ew mış o ur. sualine: 

~ - Ne yapa41ım?. Kader böyle imiş. 
" 1rklarelinin yeni ve eski valileri ) H.ıkkınızı helal edin!. demekle iktifa 
-------~-,::_______________ etti. Diğer bir suale de: 

~~ liasan 13 
~h'1' lllühe ~Y bir Ame • 

~t'iillı: ndis senelerce ... 

Pazer 

Çarşamba günü şehrimize gelmiı ve halk 
ve vilayet erkanı tarafından karıılanmış· 
tır. 

Yukarıda sağda yeni valimiz, solda da 
eski valimiz görülmektedir. 

- Kimsem yok. Olsaydı bu hallere 
dilşer miydim? 

Dedi ve idam sehpasına doğru yürü
dü, kendi elile ipin boğazına geçiril -
mesine yardım etti. İki dakika sonra 
kanunun emri, yerini bulm1;Jşhı. 

Oenizli belediyesi 360000 
lirahk bir istikraz yapıyor 

Denizli (Hususi) - Denizli belediye
si elektrik tesisatı, mezbahanın nok -
aa.nlan, bol, asri fırın ve garaj inşası 
için be!ediyeler bankasından 360,000 
liralık bir istikraz yaprn.ıya karar ver
miş ve bu kararın yerine getirilmesi 
için belediye reisi Ankaraya gitmiştir. -- -- ----
Devrek at yarışları tehir edildi 
Devrek (Hususi) - Geçen Pazar gü

nü yapılması mtfkarrer olan büyük at 
yarışlan 9 Haziran CUma gününe tehir 
edilmiştir. 

C'la Hasan Bey Diyor ki: 

. . . Bir kadın .robot YIU> • ... Bu robot o kadar mü· Hasan Bey - Olamaz a
zizim olamaz. nafile uğra~ 
ma. bir robotun dedikodu 

Dll§ ••• · kemmel yapılmı§ ki, canlı 
· bir kadmdan hiç farkı yok· 
\ JnUi··· · yaptığına beni inandıra • 

·mu.sın! 

Bir kadın namusunu korumak 
için adam öldürdü 

Biga (Hususi) - Şehrimizin Çınar 
dere köyünde bir cinayet ~lenmiş 31 
yaşında bir !kadın, namusu uğruna 26 
yaşında ·bir erkeği si13.hla öldürmüştür. 
Hadisenin tafsilatı şudur: 

Mezkur köyden Murad kansı Sebiha 
Rüzgar, kocasl taşraya para kazanmıya 
gittiği için evinde yalnızca yatmakta i
ken birkaç gün önce gene o köyden İd
ris oğlu Hüseyin Şahin, gece vakti pen
ceresinin yanına gelerek kadına kapıyı 
açmasını teklif etmiye ve red cevabı 
aılıınca ~iddetle ısrar ve hattA tehdid 
eylemiye başlamıştır. 

Zavallı kadın, her ne 'kadar bu ada
ma cha·ydi işine git, ben senin anladığın 
kadmlardan değilim' diye birkaç defa 
ricada bulunmuş ise de Hüseyin oralı. 
o1mıyarak teklifinde ısrar ve hattA 
pencereyi kırıp içeri gireceğini de ihtar 
eylemiş. artık fazla tahammülü kalmı
yan Sabiha da, kocasının duvarda asılı 
ve av için saklı bulunan tüfeğini alarak 
H"zına göz. diken düşmanı kol'lrutmak 
için pencereden bir el ateş etmiş, bir 
yandan da can kurtaran yok mu? diye 
avaz avaz bağırmıya başlamıştır. Bu 
sırada ısrarlı tekliflerin arkası ke~l -
miş, yalnız pencere önünde canhiraş 
bir hırıltı işitnmiye b~lamıştır. Gece
nin bu vakti köyün her t&rafına yayı
lan silah sesi ve kadın çığlığı bütün 
halkı ayaklandırmıştı. 

Hadise yerine herkesten önce yeti
şen köyün ihtiyar heyeti, ellerindeki 
fenerle baktıklarmda atılan silahtan 
çıkan kurşun·m Hü~eyin Şahinin kafa
sına isabet ettiğini ve pencere önünde 
ölü olar~ yatmakta olduğunu görmüş
lerdir. 

Derhal ifadesi alına Sabiha, hAdiseyi 
olduğu gibi hikAye etmiş ve namusunu 
kurtamak Lçin müdafaaya mecbur kal-

J<artal gençlerinin 
Temsili 

K1:1rtaı Gençleroırliği temsil kolu ge
çen Cumartesi akşamı bir müsamere 
tertib etmiştir. Bu müsamerede Kartal 
bandosu da hazır bulunmu.ş, muvafrn
kiyetle temsil olunan piyes halk tara
fından çok takdir edilmiştir. 

Resim temsili veren gençleri g&ter· 
mektedir. 

--~~--~~~~--

lstanbul -Edirne asfalt yolunda 
çahşm"lar 

Edirne, (Hususi) - İstanbul - Londra 
asfalt yolunun Edirneden Kapukuleye 
kadar olan 8 kilometrelik yolun bugün
lerde inşasına başlanacaktır. Lilleburgaı. 
ile Babaeski arasındaki kısım da tamam· 
lnnmak üzeredir. Önümüzdeki senebap 
İstanbul . Londra yolu büyük beynelml· 
lel merasimle açılacaktır. 

Bulgaristan ve Yu'joslavya hükO.met
leri de o zamana kadar kendi toprakla· 
rında noksan kalan kısımları tamamlıya. 
caklardır 

dığmı söylemiştir. Ertesi gün vak'a 
derh~l hükfurıete b!Jdirilmiş, Sabiha da 
yakalanarak tevkif edilmiş ve tahkika· 
ta başlanmıştır. 



g Sayfa SON POSTA 

[ Hidiseler K rşısında 1 ~ 
Güzellik ve tuvalet 

ir dostumla yürüyorduk. Dos • erve kutulan içinde yeşil yapraklar diz. Sanyer belediye dairesindeki 
tum yeni yapılmış bı: aparlı • mişler. 

mana baktı: Onun y~nda.'l' apartımana ibaktım: ihtilas davası neticele i - Güzel apartımanl 
Dedi. Ben de baktım, tasdık ettim: 
- Evet hakikaten güzel! 
Arkadaşım bir kere daha apartımana 

oaktı: 

- E~kiden bir bina yapı!dığ! zaman 
nazar değmemesi için ~atısına eski pabuç 
asarlardı. Şimdi eski pabuç asan kal • 
madı, nazar da değmiyor. 

Ben de bir kere dana apartımana bak
tun: 

- Nazar değebili:-, fakat naza:- değ • 
memesi için eski pabuç yerine geçecek 
şeyler asılı. 

Arkadaşım merak etti: 
- Neler asılı? 

- Uçündl katın balkonuna dikkat et. 
- Çamaşırlar var. 
- Evet. eski don13r, eski gömlekler 

var .. Ha eski pabuç, ha e.:.k: don! 
Arkadaşımla biraz daha yürüdük. gene 

güzel bir apartımanın önünde durduk. 

gene arkadaşıma gösterdim· 
- Dördilncü katuı pencerelerindeki 

dokuma perdeleri g6rdü.n mü, bu gü'.ze. 
lim · aparlımanın penceresindeki dokuma 
perdenin. eski pabuçtan bir farkı var mı? 

Birkaç adım yürüdü, gene gördüm. ge. 

Muhasebe müdürünün ihtilasta alakası olmadığı ve 
ihtilası varidat katibiniD yalnızca yaphğı anlaşıldı 

ne gösterdim: 
- Şu phane apartımanın kapısının a. Sarıyer belediye dairesinde vukubu-

nüne de bak. Bir kadın yere oturmuş ku· ~ ihtilb hadisesinin muhakemesi, 
cağındaki çocuğunu emziriyor. Her hal- agırcezada neticelenerek, :karara bağ -
de kapıcının karısı olmalı. lanmıştır. 

- Zannederim. Hadisenin suçlulan bulunan San -
- Eski pabucu aratmıyan bir nazarlık yer belediye muhasebe müdürü Enver 

ta bu. ile varidat katibi Eminin sahte çekler 
Başımı yukarı k:ıldırdım.. Dördüncü tanzim etmek ve defter kayıdlannda 

k.~·ın .. pencereleri gazete kağıdlarile ör • tahrifat yapmak suretile 1760 lira pa-
tulmuştü: . . . rayı ihflns ettikleri iddia edilmektey -

- Dördüncü kattakiler sayfiyeye git • Hazır bırçok tuvalet malzemesı bulabı- di. 
miş olacaklar.. Perdeler solmasın diye lirsiniz. Fakat .bunlann bir kere ne olduk- Bir müddettenberi bu iddia tetkik 
camlarla perdler arasın~ gıı~ete knğıdlan lannı bilmeniz her zaman için mümkün eden ağırce7.a mahkemesi, v!:1k'a ile 
koymuşlar .. Bunlar da eski pabucu hiç değildir, ikinci8i pahalıdırlar. Üçüncüsü ~akalı §ahidleri dinledikten ve bütün 
arattırmıyorlar. _ kendi güzelliği için kullanacağı malzeme- delilleri topladıktan sonra, davayı dün 
ArkNadaşım düşunüyordu. sordum: yi kendi elite hazlrlamanın başka şeyde neticelendinniştir. 
- azarlığın elAn baki olduğuna şimdi 

. di-. b' d . arkadaş' ne geçır gı ır san alyeyı 
nın başına indirmiştir. . . bif'ı 

Ramazan bu darbenin tesırıle •. e • 
sonra hastalanmış ve nakiedilditP 
vinde dahili neziften ölmüştür· JdııJl 
Ramazanın öliıınüne sebeb olı'Xln j\11 

maznunen ağırcezaya sevkedi}en s<Jf • 
Aslan, dün mahkemede yapılan vef" 
gusunda. önce kaçamaklı cevabl9r 
ıniş, ~bilahare: . . vU1' • 

- Ramazan, benim kendısıne ·be~ 
marn üzerine ölmemiştir. J3.U .: sf' 
hükumet doktorunun muayenesı 
bittir, demiştir. , tı\) 

Fakat, mahkemede okunan adliteJid 
raporu. suçlunun bu müdafaasını 
etmivecek mahiyettedir. ·rı bsf 

inandın mı' bulunmıyan bir zevki vardır. İşt;:? bütün Muha'keme neticesinde, muharref 
- 1ıte, dedim. bunda da eski pabucu _ Hakk~ var Naz 

1 
k 12 b ki'. . bu sebebler Avrupada birçok kadınları çekleri tam.im ve defter kayıdlannı 

8 
t 

1 
b . ar ı e ctn a ımı~. tah .1 d . 

ra mıyan §ey er uluruz. . - İşte bu yüzden bu güzel, bu ş:ıhane krem vesaire, tuvaletleri için ne kullanı- . n <> :nın y~Imz varid~t kAtibi E-

baktım: Muhakeme, şahidlerin celbi fçı 
ka bir güne hırakılmışhr. v 10 
Boyah yağ satan bir yagcıo 

Arkadaşım da baktı, ilave ettim: apartımanlara nazar de~miyor. yorlarsa mümkün olduğu kadar evde ~rn. oldugu delıllcr]e tesbit o.lunmuş -
- İkinci katın pencerelerine eski kon- l ı.-u ~Ukkam kapatıldı dif 

Böylece, muhasebe müdürünün sa-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~s;~~~l~h~ıl~a;m~· ya~a~t~ke~~~~larbuhuru~ c 
ta bizim kadın1arımızdan daha alışkın ve dece kontrol vazifesini ihmal etmekle 

Bun arı l
• tı• or mu •d• • 11 =ı belki bir adım ileridirler. Fakat bu işin kaldığ"ı, Eminin suçuna hiçbir suretle 

Taşçılarda'. boyalı ya~, boyası:: ııe 
satan Amnnotisis isminde bir ya@:C~e • 
ıed . b snua''e 

Tahtelbahiri n icadı 
TahtelbabirJe se 

yahat etmek fikri 
ilk önce on altıncı 
asırda Sturmius a· 
dında bir Almana fii -.&. 
aiddir. Ve bu bir _ ·· · · ·· · · · • _.! 
iilim addedilmiş • -

[ 1n1 ZI t1' ' hemen de neemilik devresi yok gibidir. · t• ak 1 ış ır ey emediği sabit olmuştur. E -
Materyel hazır olduktan ve iyi tarif edil- minin ihtilas olunan 1760 liranın 526 

U 
dikten sonra biraz dikkat eden herkesin lirasını, Enveri.n mezun bulunduğu ve 

ÇU rlmanm İcadı elinden gelir. Pek 'karma kat'ışık ve kül- kendisirıin ona vekalet ettiği sırada ih-
TJçurtmanın ica- fetli ise 0 başka .•. o kadanM gitmeye de tilas ettiği de an1aşılmı.ştır. 

dını Avnıpalılara ne lüzum var? Bu suretle, mahkeme Eminin 5 sene 
atfederler. Fakat 1 O DenernEk isterseniz fU reçete ile i§e ay müddetle ağır hapse konulmatı-
bu hiç te doğru de- başlayınız: na, anmıe hizmetlerinden milebbeden 
ğildir. Uçurtma Di mahrum bırakılmasına ve 1741 lira a-

ıye za ıtasınca ynpılan :1111iŞ • 

de, yakalanarak adliyeye verı 
tir. _11ı. 

• 5W 
Amanctisis, Sultanahmed 1 in~a ~ 

cezada yapılan duruşması sonun ~~ 
çu sabit olarak. f av müddetle }la ı;:s· 
ve o kadar müddet de dükkAnının 
patılrnasına kar~r verilmiştir· -

çok eskiden ÇinJi • ·ş tozu Carbonate d oh 20 ğır para cezasfle tecziyesine karar ver-
ler tarafınran icad e aux gr. B 

5 
miştir. el' 

edilmi:tir, Çinliler orax gr. • Bir kftp~k yDzDnden 11<1 •"" 
bu nevi uçurtma • E~ence de menthe 10 damla Enverin, V8'Zifesini ihmalden 100 11- fena hı!lde <'llvD•dQler ··ıı .. 
lar sayesinde mah. Esscnce de girofie 5 damla ra para cezasile tecziyesi, ihtilAs edi - · ek yiiıtl len paranın 1254 ıı·rasını muht .... lı'• E - Dün, Zincirlikuyuda kop rı ,r 
•ur kalan kdeleri Ü ,... " d b' h~<l 1 b" bahçıV~ -..:fil ç toz birbirile kanştırıhr. ince o'!.sun minle hirlikte tazmini tahh karara alın en ır <1 ise o muş, ır ıes;,..-
i1e muhabereleri k•..:ı11clan'Ie beraber in·ı· tuğla anıe 

için bir tülbendden geçı'rilir. Sonra i"ine mıstır 526 lt'ı·a pa a t En au~ K 
temin eylerlermi~ " ·. · · r yı se, vere ve -* Bôl&hare bu çurt - esanslar katılır. k3Jet ettiği sırada ihtil!s ettiğinden, E- fena halde dövınüşlerdlr. ınd• ~ 

min y,a'lnız olarak ödiyecektir. Hüdaver<linin tuğla harman .... file • 
malar Avrupaya ~ * - d kı " 

Saatte 8 3 6 k
· ı O f U t f şan Rüsuh ve Ahmed ismin e 

1 
• .A.ııtı' 

tir. Bu adam birçok tecrülieler yapmış, 
tetkı1rnta .giripniş. bir küçük tahtelbahir 
bile vücude getirmi~r. Bir müddet sonra 
bir Holandalı mühendis daha pratik bir 
gemi yapmış. böylece tahtelbahir bu • 
günkü şeklini bulmuştur. 

lı me re s r a e geçmiş. Uçurtmanın fenni bir usulrle 's - A1acak yüzünden adam öldüre d ki t)O;ı• Tazelik veren }n""'1on· 0 leye aid bir köpek, o civar a 17 .....ı.S' 

mall.k b"ır lng·ı· t · timali Avrupada Franklin tarafından ya- ~~J • d .. ıı·•.-1 iZ a_yyaresı Menthol o gr. 10 tellAI bir sene hapse girmiş. bostan sahibi ArnaVU .. t .. r. 
lngiltero hava pılmıştır. Essen.:• de bay _ ı gr zan da köpeği tüfekle öldfirtı>UŞ u Jl8' 

nezareti saatte 520 * Es.<;ence de bergamote l gr. mahkQm edildi ~med ve Rüsuh hadis~yi duyunc~!lcb 
mil gide:l. yani 836 Kütobhanelerin zenginlikleri Ether nc&tique 1 gr~ Beyoğlunda, Tarlabaşında Vasil is - mazana bu hareketinin doğrU o ıı lİ 
lo1ometro sOrate Avnıpada bulu _ Rhwn' 1, .,. ıninde ihtiy:ır bir museviyi bıçakll!)'a _ ğım söylemek istemişler, Jta1119:ı9 ııl 
malik bir avcı tay- nan kUtübhan~l.e _ Eau de rose rak öldüren te!Uil Faikin muhakeme- yanındaki nrkalclaşlan ile bef8~: fefll 
yaresi yaptırın~ • rin en eskısi Paıis- Alcool a 60 dereee 1~~ :: si ağırrezada neticelenr-,.f~ti~. ameleye hücum etmiş. kendilert

111 

i' tır. Bu tayyare teki Bi'blioth~ue Suçlu, Vasilin ustaSJ Yaniden ~aca- halde dövmüş, başlarını yarrrnştır·1ol-1 
.k Mentholu ether ace+inuP.'..ıc hallediniz. - 1 1 h t 'k ld Jrnı~ Sllç pı e uçuşlarda N!!tionale'dıı·. Ki _ 1 1ı,1 gını almak üzere dükıkAnına gittiği za- me e er as aneye a ırı .,, 

• tepesi aşağı tab!annı:ı sayısı: Sonra sıra ile Rhum, essence d" bay. e.s- man, Vasil tarafından tahkir edilmesi yakalanmışlardır. " 
720 mfl. yaru 1158 

1 
3.700.000 dir. sence de bergamotc. Eau de rose ve al- ve dövülmesi üzerine bu cinayeti işle_ l!ir bu·uk Y•fındo bir çoc• 

kilometre yapa • I İngilterede Britisli Museum kütübh:ı- kolü katınız. Bu losvondan her defa bir miştir. pen~ereden dDştOd 18 ıı<fi 
bilecektir. 

1 
nesinde kitab mevcudu 2.300.000 dir. kahve kaşığı alıp bir bardak suya katınız. Mahkeme, suçu sabit olan Faiki ce - Fenerde Mıralay caddesin e j{!if1 

Halen 580 kilometrelik sürate malik Berlinde 2.125.000, Petrogradda 2.040.000, Yüzünüze sürünüz. uJ kanununun 448 inci maddesine gö- maralı evde oturan sandalcı• ~
8 

o~ 
Spit:fıre tipi tayyareler. yakında bu 836 

1 
Münihte 1.450.000, Stcazburgda 1.200.000. re 18 sene ağır hapse mah'kôm etmiş, buçuk yaşındaki çocuğu İsnı811• c~ ~ilometrellk tayyareler ile değiştirilecek- ı ~adridde ~.125.0ÔO. Bütün dünyadalti kü- * fakat hadisedeki tahrik scbebleri ve saa 1 1 O ,30 da pencereden 'bııkarl«•..,..;, ıtir. tübhanelenn mevcudu ise 175 milyondur. Besleyici lrrem: (Bilhassa derileri kuru suçlunun akli vaz;yeti nazara alınarak kır~lmış, rokağa düşerek yara.1

9 biıııe 
olanlara son derece lfız.ımdır.) cezasını· 1 seneye indinniştir. tır. Yaralı, canlturtmıın otofl'l~ttlıŞ' 

Sen de unutacaksın I 
D. Ç. rümuzile mektub yazan oku • 

yucuınun mektubundan birkaç satır a· 
lıyorum: 

• ~u sevdim, hem de sevmek keli . 
mesinin ifade ettiği bütün mana ile 
Melekl~tim, hem de meleklerin en 
ilAhisile. Ona bağlıyım en mukaades 
duygularımla. Fakat yazık, beni gök • 

lere yükseltecek olan Lcmiz sevgim şim 
di öksüz ve o bir başkasının karısı. So · 
rnnm şimdi size, ben ağlıyorum ve 
ömrüm oldukça da ağlıyacak mıyım?.> 

Bir kelime ile: 
-Hayır! 

Hayır çocuğum, mektubunu bana 
yazdığın zaman belki hıçkıra hıçkıra 
ağlıyordun.. Hele düşün bakayım, 

Zarfı kaparken nnsıldın, hıçkmkların 
biraz azalmış mıydı, ve zarh postayP 
verirken her halde nğlamıyordun de .. 
kil mi? .. Bunun için sokağa çıkmıştın .. 
Açık hava: etra!ıııd.1 gördüklerin scnJ 

biraz avutmuşlardı. Ve şimdi , ki ü~ 

gün geçti. Biraz daha az müteessirsin· 
dir. Biraz daha unutmuşsundur. 

İtiraz edeceksin: 
- Hayır, mektubumu yazdığ1m za . 

man ne hissediyor.sam. gene ayni his 
bende bakidir. diyeceksifl. 

Hak'kın yok demem.. Günd('n giino 
yavaş yavaş kuvvetini kaybeden bir his 

pek öyle kolay kolay anlaşılmaz. Sa 
na şimdi ufak bir misal göstereyim. Ce 
binden saatini çıkar, bak. Akreb dönü 
yor mu? Döndüğüne eminsin. fakat 
döndüğünü gözlerinle görebilecek mi· 
sin? Göremezsin. Sevgilerin unu • 
tulması da bunun gibidir. Çok yavaş 
olduğu için hissedilmez. 

Her ne ise çocuğum. fazfo uzatmı . 
yayım. Zanıanla her ~Y unutulur. Ni 
tekim sen de bunu unutacaksın. Ve ile. 

:rlde hatırladığın zaman. bugünkü ha • 
linc kendin bile iQleceksin .. 

TEYZE 

Vaseline c.-holesterince el 5 derece 20 gr. Bir ölüme sebebiyet suçlusu Cerrahpaşa hastanesine kaldtfl 
Lanoline 20 gr. tır. ·şl 
(Gill suyu) Eau de rose 10 gr. muhakeme edildi Dl5viz klçakçıhöı yıpan il<I "' 
Borax ı gr. Dün, ağırceza mahkemesi bir ölü - yakalz.ndı tıl~ 
(Koku için ayçiçeği esansı) E.c;sence ~ sebebiyet hadisesinin d~a , Tepebaşında bir gazinoda ga~~ ' 

d'heliotrope ıo dam!a. başlamıştır. yapan Andon ile seyyar koıırl5~ y~r 
B 

_
1 

t Vak'anın suçluc;u 60 yaşında Ali As- Ia:<Iatn Yerginin do··viz kaçikçılı.<1.~~ 1..-5,' 
orax gu suyunda halledilir. çine ön- _ r->" 

cc lanolin, sonra vazelin ile esansı katı- lan Çatalcada Numamn kahvesinde hgını haber alan memurlar, bU .• ~ ıitf 
u~~rken, Ramazan isminde biri ken - çakçıyı, 3 İngiliz lirasını 39 'fü 5,,.lıl nız. Hepsini güm~ kaşık in uzun uzun di ik - .J. bu "' .. ç:-:ıı sıne çarpara , uyauuırrmş, yüz - sı mukabilinde satın alırlarlte,. . ~· 

kanştınnız. Mükemmel bir krem e'de d 1 d t• bi k k ıesh111 
ı . en ara arın a çe ın r avga çı - tünde yakalıyarak adliyeye 

edersiniz. rnıştı. Ali fazla hiddete kapılarak, eli - mişlerdir. .~/ . ................................................................................ _.... ~·· 
1 Bacaksızın maskaralıkları: ----··--·······y-;;~:~···-;aİciil 
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BOM POST& ... ~, 

Dünyanın silihlanma 
masrafı günde 

( ÇOCUK TERBİYE~ 

ocukve Yalan 
t. _iki milyarı buldu 1 
es/ihata sarf edilen para ile ikigüz 

Hakiki yalanı çok ciddi bir mesele ola
rak alınalı ve her feyden evvel size cm~ 
sal okuyan> çocuğa cyalan söylilyorsun> 
dernekten çekinmelidir. 

Bu ihtiyata iki sebebden lüzum vardır. 
Birincisi: O tyalan söylüyorsun> sözü ağ· 
zınızdan çıkarken sesinizin tonu muhak· f 
kak tatlıdır. Çocuk bu taUılığa bakarak 
cyalan söyleme. nin pek o kadar büyük 
bir kötülük olmadığı zannına kapılabilir. 
İkincisi: Olanı bir pa!"ça değiştirip te an· 
!atmasına koca bir yalan damgası vuru
yorsunuz diye çocuk sizi kendisine karşı 
fazla sel't bulabllk ve haksızlığınıza 

hükmedebilir. 

milgon 
~~iitemadigen 
...... «Mali ıı muharriri: 

• • • 
ışsız ınsanı 

beslemek kabildir! 
Memleketin harici iflası ise 1932 de 

yapıldı. Daha sert oldu. Fransa Ameri· 
kaya tediyatını tatil ediyordu. Amerika· 
lılar protesto ettiler, bugün vermediği· 
miz borcun miktarı 500 milyarı bulmak
tadır. 

tıı14 Olduğ muharebenin şimdiden başlu· 
&a;o A. u, kanaatindedir 

d'r•- . L. Jeu b • ~c:n di ne u Kanaatini izah e-
..... ~ Yor ki: 

ttı ali tnuh . . 
ı9 · 1\.lznan arebe §ımdıden başlamı~ 
g;_ıs Yı.Iınd~~- 1939 yılında ordusu için 
~ · ;-anıaıundnden, Yani harbın en kız· 
ıı ara hatced" a yaptığından daha fazla 

li'~ h~kiki :.~ Vakıi sarfettiği para· 
ı. l dn • .-1. 

1 nnı gizli tutmaktadır. 
'<ıh ..... ~·-~· ız ha · 1 tııu ... lllline göre b rıc siyas~t dairesi. nin 
)'/ar 40o nn u miktar geçen yıl 4 
t. ""'UstUr 

1 
Yon dolan bulmuştu. Bu 

"'llllr· 5 Ya ve ç k . 
~~ il ll'lily e yanın ılhakından 
~cekt· ar dola f 
'1-aıı ır. 'l'akr"b n crsah fersah ge· 

t gı dernek 
1 

en 200 milyar Fransız 
~ tıgi!tere . · 
" acakltr ~e en aşağı 112 milvar har-(, a . .ou s· ~ 

iı llda şliphe~ ır Con Simonun geçen 
~ lasrııı ed z bu hadde kalınmay:.ıca-
tans erek söyl d·~· "k ~u.s atıın tak e ıgı mı tardır. 

lll: Yaya geı· aını 55 rnilyardadır. 
~~:rı biitÇe ila!ncc 40 milyar rublelik bir 

1 ha... n etm·~· Eğ rratı -.,abaş k b 1~-ır. er nıble kı~·· 
1ta Sız frangı a uı edilirse 300 mı1yar 

rn .. _ lYanın J eder. 
-~atı ' 8Ponu A hanı ııt:ırıı il" n. merikanın askeri 
faııan teslihat:\r~. ediniz, 1939 yılında <'i· 
H '!>ara ayır ıçın günde 2 mi1yardan 
~r beşik ~ı! olduğunu görürsünüz. 

~nu!orı du '~ın 90.000 frank 
b. Rlhıd 1lya t 1• • 

ı,r • e 20o . es ıhata sarfettrğı para 
,, tnılyon\ k 

lliif Usu ıkütıesirıı bu~ . tamamen işsiz 
lira lltın beş defa f ~ıı;lıyebilir. Fransız 

rett·ı:~a bu "'l azlasıdır. 
•t;ı J. mill' .. 

rııcaıt ~.ara ile 2• 3 ~ mudafaasına has-
t> aıı ır 1llilyon b lnılyon aileyi barındı· 
~ IDi Ud da her ~ ahçeli ev yaptırabilir. 
bilir n 90,ooo fr ansı? çocuğuna doğdu-

. anlık b" 
liıı •r sermaye ayıra· 

~ldı r liitıer b 
bed· rsa her A.Ju Yıl ask~ri masraflarını 

'i~he edebilir rnan ailesine bir otomobil 
" Ud . 

l'ıı\>ıı;h herRiln h 
Vey dağıtabilir alk:ı 30 milyon kilo tc-

~~e~ her A.Im~n a . 
~ ek Şartne 

6 
lllel<'.sıne ücretini d" 

lıı .
1 

ay mezuniyet vere· 
~ıı : tere Yen·d 

1Par· ' en ask 
!'elik ış ettiği haki er alacaP,ı efrad 

~ · Yolu ·· kumaşlg_ 4800 kilo· 
~ ı" li ortebn· ıı e\rYork ır, hu me~af e T .. on· 

llluadild· arasındaki yola hemen 

ö Para ır. 
~ ~.tııı nıeka"n~reden geliyor? 
.. ıır,... •unasın · 
"~l'ıw " ita ~ a gıde>n bütün bu 
'il "ı.ten Ynagı ner d · 

tr.bıı· alınıyor? B e edır? Bu servet 
l •r? .,.. . u d h 
:939 · ve na 1 b ış 3 a ne kadar 

~.ıJ. l!izJi h ~1 itecek. 
~. <ırehe arbınin maı~ . - .. 

~ t!· de tatb"k · usuUerı buyuk 
•tıı 1 ed"l · •· ~ z Veı-gi ( 1 mış olanlara ben-

'llj> Ve • Çok de~ "l) · 
t!, llluhtclif gı • bır hayli is-

ı.1914 dozlarda evrakı nak-
''tıı Yılına 
ltı. 2 it a birçok · 1 · 
t~llitı ere 2 d'" a ım ıktısadiyatçı· 
~i istı 3 aydan o~ ed~r usulü ile muha. 
~' ~t etrniş ~:la devam edemiyece. 

cit. lsa ols 0 
.. uklarını hatırlar mı

i ~ıı a nınayet dört ay diyor· 
~ ve 4 
r.>ı ~clı!n, ay sürdi" 
"it • Ll. 
~ 0ııo . 
ttı <1

1
1
• bi~tIC!r her .şey· . .. .. 
aı-cı ıstisna .

1 
1 gozonune nlmış-

~allılı~ sı e: Saht-e parayı unut-

t>. <le h ta VeriJmi 
~··ta.it.! Csaba k Yen borç olabilece-
l~ acla . 0Yınamıcılardı 
~ Ytl • ıç 4 "' • 

l ııı~li~da bilh~lan~a - harb maliyesi 
~ a ssa şu esaslarla idare 

a l\~tıknot. 
\. r. a \rad ı· . . 
v!! vzun e l ıstıkraz 

,,,.· ltı" \rad ı · 
~ Utertı e 1 birkaç ist'kr 

~Ut adiyen b ı az. 
ellladiyc anknot çıkarmak u-

n milli müdafaa bonosu 

Almanya 
Silaha verdiği 

para ile ••• ~ 

Fransa 
Silaha verd \ ği 

para ile ... 

İngiltere 
nin 

Askere alacağı yeni 
efrad için ısmarladığı 

kumaş ..• 

-

·- ... -- _..._. ....,_. 
.~ .. ,.~~ 
~, _, .. ... . --

Yeni ve eski dUnyalarm 
arasım kapıhyacak 

uzunlukta l 

çıkarmak usulü ile mezcedilince hazin'!· 
nin azinı bir borç altına girmesi kolay. 
laşıvermişti. 

Harici planda Fransa evvela altınını, 

sonra portföyünde mevcud ecnebi para • 
sını kullandı ve bütün bunlar yetişmek
ten çok uzak kalınca sıra ile Londra ve 
Nevyorktan ödünç aldı. · 

iflas edebilme usulü 
Bu toptan borçlanma usulü bilahare 

nasıl tasfiye edildi? Hatırlarsınız: iflass. 
baş vunıldu. 

İç memlekette müfüs. borcunun oncak 
beşt; ~iri~i ver:u. Bu 1928 yılında, Poin
care nm ıdaresuıde yapıldı. adına ara. 
nan kıymetten düşürülmesi usulü J'ed'k 
Bu sayede hazine kendisin"' 20 metelik;il~ 
:frank verenlerin alacaklarını 4 metelik 
eden franklarla öde4i. 

Harbin hemen ferd3sınd:ı vukua gelen 
J\.Iman itlası ise vüs'atte Fransanınkini 
çok geçti. Mark kıymeti sıfıra dilştü. 
Memleketin bütün ekonomisi altüst oldu. 
Memleketin içtimai teşekkülatı eridi ve 
Hitlerin bidayette 7, 8 arkadaşı ile mem· 
leketinin en yüksek mevkiine çıkabilme· 
sine müsaid bir hava hasıl oldu. 

Hakim of mada devam eden 
bir ö'U 

Halbuki bugünkü Almanya da Her Hit.. 
lerin idaresi altında büyi.ik mtiharebenin 
hemen arifesindeki tehlilcell vaziyete dii§
mek istidadını göstermektedir. 

Muhakkak. iflas etmek san'atı son yıl· 
larda çok tekenunül etmiştir ve Almanya 
bugün içinde bulunduğu yan iflas vazi· 
yetini binbir incelikle örtebilir. Tabii dö· 
viz kontroluna b~ vurmuştur. Resmi 
markı ölmüştür, yalnız kontrol bu ölü. 
mü halktan saklamaya muvaffak olmak· 
tadır. Daima hayatta olduğuna inanılır 

görünülüyor ve itibari muamelelere ki\· 
ltıd üzerinde riyaset ettiriliyor. Hakikatte 
mark sadece bir hesab akçesidir, biraz 
gayretle masal akçesi de diyebiliriz. 

Çocuk rnuhayyelesinin. küçük yaşlar· 

da ve bilhassa zihninı tamamen dersleri· 
ne verdiği çağdan evvel, ne kadar uyanık 
olduğunu bilmek lfızundır. 

Bu işlek muhayyele; ona yalnız kendi 
kendine masallar anlattırmakla kalmaz. 
Sokakta rasladığı bir sahne, herhangi bir 
yerde gördüğü .bir vak'a üzerinde de te· 
sirini gösterir. Bilhassa hayali kuvvetli 
çocuklarda, çocuğun haberi olmadan iş

ler, durur. 

Çocuk cmasallarb ekseriyetle olmuş 

vak'alarm şişirilmiş birer şeklidir. Sahici 
sokağın başında bekliyen iki insan bu 
masalda on, on beşe çıkar, bir araya top· 
lanmış üç, beş meraklı cbütün mahalle, 
olur. 

Çocuk bazan da hakikate arzusunu kat
mak yüzünden olanı olduğu gibi anlat
maz. Mesela: Öğretmeninin ufak bir tak· 
dir sözünü, oyundaki ehemmiyetsiz bir 
üstünlüğünü ballandırdıkça ballandınr. 

Maksadı son derece samimidir. Muvaf· 
fakiyetlerinin anne, babasını nasıl rnem· 
nun ettiğini bilir. Onları sevindirmek ar
zusile hakiknte başka bir çehre verir. 

Size anlatılan bu cuydurmaı> ları birer 
hakikatmiş gibi tatlı tatlı gülümsiye:-ek 
dinleyiniz, ıhoş görünüz. Fakat cyutmadı· 
ğınızı. da ona hissettiriniz. cAmma da şi· 
şiriyorsun> deyiniz, sakın cyalan> deme· 
yiniz. Almanya dış:ırıdan satın aldığı maJ!a. 

rı bu kıymetsiz marklarlı ödiyemez. b!ı· 

nunla beraber bakıra, petrola, kauçuğa, 
kahveye muhtaçtır. 

Eğer çocuk övünmek içi'l uyduruyor, 
hele bunu sık sık tekrarlıyorsa, o vakit 
işi daha ciddi kabul etmelidir. Ne kadar 

Altın para ile mi ödiyecek. Altın mev· çabalasa sizi ckandıramıyacağınl:ıt ona a. 
cudu çoktan duman olmuştur. sıl bu vaziyette • fakat gene tatlılıkla • 

Ecnebi parası ile mi alaca~? Ecnebi pa· anlatmalı, şunun bunun takdirinden faz. 
rasını Alman bankası çoktan toplamıştır. la kendi çalışmalarınl kıymet verdiğini· 
Şu halde yalnız mal satmak suretile borç zi göstermeyi de unutmamalıdı!". , Muhi· 
verecek demektir. Bu noktadan Hitlı>rin: tinden misaller bularak ve bu yolda ya-

- İhraç yapmak, yahud ölınek, k:tıde· zılmış kitablar okutarak onu tevazuun 
sinin sebebini anlayabiliriz. övünmekten daha ne kadar yüksek oidu· 
Almanyanın hariçten mal satı:ı almak ğuna inandırmalıdır. 

bahsinde karşılaştığı zorluk kendisini it· Anne babaya düşen vazife: Her iyi şey. 
halatta haddi asgari ile iktifaya icbar et· de olduğu gibi burada da yavrularına biz· 
miştir. Kendi kendini idare sistemine zat örnek olmaktır. Çocuğun kulağı de
mahkumdur. nitekim İtalya da ayni va· liktir. Yanında söylenen ehemmiyetli e
ziyettedir. Kömürden kauçuk ve benzin heınmiyetsiz her yalanı farkeder ve on. 
istihsal ediliyor, ağaç kütüğünden şeker dan şu iki ne.ticeyi çıkarır: Ya cannenin, 
çıkarılıyor ve ağaç kabuğu kahve yerine babanın.yalan söylediğini> ki bu, pek çir· 
geçiyor. Bu şekilde vakıa hariçten mal al- kindir. Ya da annesi, babası bile söyledik. 
maktan kurtulunuyor amma, dahili bor· ten sonra cyalanm hiç te fena bir şey ol· 
cun vahameti o nisbette artmış oluyor. madığı> kanaatini ... 

Mali harb kazançlı değil Makul sebeb bulunamadığı için yalanı 
Bu mali harbin sonu ne olacak? cannel~r _sö_Yler mma çocukları söyliye. 
Başlama işaretini verenler diktatörler· mez> gı~ı bır mazeretle örtmeye çalıflllak 

dir. Bu mali harb şimdiye kadar onlara ·saçma b~: mantık olur. Şayed cmeşru bir 
çok kazandırmı_ştır. Demokrasiler hazır- yala~ soylernek. mecburiyetinde kalı!l· 
!anmamış oldukları içindir ki HeL" Hitler mi§ ıse ve mevzuun bir değeri varsa. ÇO· 

Münihte galib geldi ve gene ayni sebeb· cuğa bunun ne gibi sebeblerlc söylendi· 
den dolayıdır ki silah patlatmadan Çekos- gını anla.tmayı da bir fırsat saymalıdır. 
lovakyayı işgal etti. Bazı vazıy~tlerde .ıcı bir hakikati söyle. 

Fakat korkutmak saye.~inde yapılan me~t:nsc gızlemenm daha iyi ofacağını o, 
bu kazançlar artık sona gelmiş gorun· pekala kavnyabilir. _Bunun içindir ki, da
mektedir. Harb şantajı artık kazanç getir. ha rnuhak_e~e ~~cbılecek çağa gelir gel· 
mez, zira demokratlar artık çekinmiyor- me~~ kendısıne soz olsun diye veya bir su
lar, zira onların da silahlanma i~i inkişa· çu ort~ek. • daha fenası • o suçu bnşka
fa başlamıştır. sına yuklemek maksadile uydurulmuş 

Üç netice 
Bu -.·aziyette mali muharebe üç netice 

verebilir: Düpedüz muharebeye inkılôb 
etmesi mümkündür, fakat bu, diktntör
ler hesabına cinnet veya yeisin verdirte. 
ceği bir karar olur. Dünya 1914 harbinin 
yaptığı tahribatı henüz tami:- etmemiştir. 
Bilhassa Avrupanın elin kam akmakta
dır. Sonra bugünkü kuvve? müvazene
sinde Avrupa içinde g:ılib veya mağlub 
devl~t olacağı farzedilebi1ir mi? Avrupa 
kendı kendisini mahvetmis olur. 

Bu mecnunane hareketi bahis harici 
bırakacak olursak geriye ne kalır? 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

yalanlarla iyilik için söylenmec;i icab e
den cmeşru yalan> ın farkını belletmek 
faydasız olmaz. 

Çocuğa iyi bir örnek olmaya son derece 
itina etmelidir. Bazı anneler veya baba· 
lar yavrusunu bir kenara çeker: cSorar
larsa sakın şöyle söyleme, böyle söyle. 
diye tembihler. Bu, ne acıdır. · 

Bazısı da şunun, bunun gizlcd"ğ" . .. ;, ı mı OJ· 
r?~mek merakile çocuğunu sorgudan ge
çırır. Bu da o zehir gibi telkinin bir eşi 
İki müskiil arasına sıkışıp kalan yavr~~ 
n~n ~al~n'. ~i: d?şününüz: Yn gördüğü
n.~, bıldığını ınkar etmeli, yani cyahın. 
soyle>meli. yahud en yakınlarından biri
nin suçunu ele verip çekeceği 1ztıraba s~-

yirci kalınalıdır. Hangisini yapsa bir f• 
nalık ... Olur olmaz şey için çocuğunuıı 

ağzını yoklıyan, onu büyükleri:ı şu veya 
busuna şahid tutan anne veya baba; yav· 
rusuna nasıl bir fenalık ettı"'ğini bilse n• 
iyi olurdu! 

* Yalana alışmaması için çocuğunuzun 

kimlerle dil§üp kalktığına dikkat ediniz 
Farzedelim ki: Çocuk. tam bir itina i

çinde ve tam manasile iyi yetiştirildi. Çi· 
zilen iyi yoldan onu şu biricik şey dön. 
dürebilir: Fena arkadaşların tesiri . .. Be 
reket hu; sık sık olmuyor. Dürüst ço· 
cuklar çok defa kendi gibileri arkada\ 
seçiyorlar. Bununla beraber uyanık dav. 
ranmak şarttır. Çocuğunuzun hiçbir va. 
kit neyin nesi olduğunu bilmediğiniz, yJ.. 
zünü bile görmediğiniz bir yabancı ile 
arkadaş olmasına göz yummayınız. Onun 
tertemiz yüreğine yeni bir dostluk daha 
ilk tohumlarını saçarken, cNe cici kız!, 
cNe hoş çocuk!> diye arkadan seve sev12 
bahsettiğinin kim olduğunu muhakkak 
gözünüzle görmelisiniz, yakından tanı. 

malısınız. Hükmünüzü ancak o zaman 
yani o yabancı çocuğun temiz veya cür. 
kek> bakışlannı, açı!t veya cdolambaçh> 
sözlerini kendi çocuğunuzun dürüst hakış 
ve sözlerilc ölçtükten sonra verebilirsiniz. 

Bu hüküm, yeni arkadaşın lehinde ise 
ne aıa... Çocuğunuz varsın onunla iste
diği gibi dost olsun. mesele yoktur. De • 
ğilse kanaatinizi uluorta söyleyivermek. 
ten çekininiz. Size bu acı hükmü verdiren 
sebebleri çocuk kavrayamaz. En iyisi, onu 
istemediğiniz insandan belli etmeden u. 
zaklaştırmaktır. Düşüncenizı yavrunuza: 
cAman bu arkadaşın da ne sevimsiz şey
miş. diye değil, cHali biraz garib değil 
mi?. cSenin tuhafına gitmiyor mu?. gibi 
bir cümle ile telkine çahşırsınız. Böyle
likle onu, hoşlanmadığınız arkadaşındnn 

birdenbire çekmektense kendi muhake
mesine danışarak ikna ederseniz size o1rın 
itimadını korumuş olursunuz. 

Şunu da unutmamalısınız: İlk hükmü. 
nüzde ayak diremeye sebeb yoktur. Ya, 
nılmış olabilirsiniz. Kafi kararınızı ve~ 
mekte acele etmeyiniz. 

* Çocuğunuzun yalananı yakaladınız. 

Bu, ilk yalanıdır. Alışmadığı için k'J· 
laklarına kadar kızardı. Bu kadar bozu. 
luyor da ne diye söyledi sı.nki? Çocuğu
nun bu vaziyeti anneye gerçekten pek 
giiç gelir. Hem güç; hem geçiştirilmemP.
si, iistünde durulması lazım gelen bir 
hal... 

cNeye bana yalan attın?> Anne sor
dukça çocuk sanki yerisı dibine batnr. 
Göz yaşlarını tutamaz olur. O dakikada 
yalnız bir şey düşünüyor .• bir şey istiyor. 
dur. Kendini affettirmek... Ne pişman· 
dır, ne kadar utanmıştır. Nihayet daya· 
namaz. Annesinin kollarına, şimdiye ka
dar hep o sonsuz şefkatle kendine RÇıl· 

mış olan kucağa atılır. Zaten o. bu m•iş
fik anneyi sinirlendirmesin diye yalnn 
söyiemedi mi? Evet mubakka'! ki çocuk· 
!arın, her yalanı deqilse bile, yalnnla:ı

nın çoğu anne veya babalarım kızdırma
mak endişesinden doğar. 

Size gelince anne, babalar! Bu küçü. 
cük dram yüzünden, çocuğunuzun bir 
ynlnncı olduğu hükmünü çıkaracak ka· 
dar sinirlenmekte ve hemen azara. ceza
ya kalkışacak kadar ı:ileder. çıkmaya 

hakkınız yoktur. Azarlamakla. cezalan
dırmnkla cocuğu yalandan vazgeçiremez. 
siniz. Bilakis gelecek sefer daha ustalı~lı 
ynlan uydurmaya sevkedersiniz. 

Ceza. çocuğu başka suretle de yalnna 
çeker: Küçüklerin ölçüsü büyüklerinkine 
benzemez. Siz bir ceza verir kendini?.i 

(Devamı 10 uncu sayfada) 



SON POSTA 

•• o 1 ıl onra '' si il ··c u 
( Serbest sütun ) 

Güzelliğe dUşmanhk Tari '' Müs b kası 
ir eşti ilen musikişinas Yazan : Muazzez Tahsin 

Türk ötedenberl güzelll~e Aşık, şair tnbl
ntllatıı: ~air ruhludur. Buna yalnız ta.rlhlınlz 
değll, bugünkü ynşnyış tarzımız da tahld -
tir. 

,,._---------·---- No.11 
Haydn 1809 da Vi}'anada öldüğü gece meçhul 
ş'ahıslar tarafından mez.arı açılmış ve kafası; 

cesedirıder. ay ·ılarak çalınmıştı 
En zengin Türk ailesinden tutunuz da en 

fnldr:lne kadar herkes çiçeği, denizi, yeşil a
ğaçları, velhasll tabiatın yarattığı güzel şey
leri sevtr, bunların kıymetini bilir ve elln
dcn geldiği kadar bunu izha.r eder. Zengin 
kendisine btıyük bahçell ev yapar, günfuı 
vorgunluğunu ağaçlar altında, denizin ltar
$tSında dinlendirir; fakir, yeşil boyalı veya 
kınnııı kfığıdlı saksılar içinde. kırık pence
rcs!nln kenarınıta clçek yctıştırlr, evinin ik1 
metrem· nvlusuna bir ağaç dikerek bahan 
oradan seyreder. 

Kadızade Mehmed 
Halkı soymak için dini alet eder, her nevi reıale~i~ 
ahlaksızlıkları yapmak için de sofuluğu mask~ . 

kullanan, yeniliğin ve uyanıklığın düşm~nı yaıı 
Geçenlerde Almanyada Eisenstadt şeh

rinde meşhur musikişinas Haydn'in ölü
münün 130 uncu scnrsi münasebetile ha. 
tırası kutlulanmı., tır. 

Bu büyük mu i \. i~i:la <.. 31 Mayıs 1809 
tarihinde Viyan da vefat etmi~tir. O sı
rada Napolyonun ordtı~an Viy rmay! işgal 
eylemekte idiler... Haydn e karşı pek 
büyük bir hürmet gösteren Napolyon, O· 

nun ölümünü haber alı!1ca kata!alkının 
önünde nöbet beklemek fizere bir kı~':ı 

Fransız askeri göndermişti. 

Geçenlerde tertib edilen kutlulam:ı me
rasimi esnasında; Eisenstad; şehrindeki 

cJowf Haydn Museum> .da bir sergi de 
açılmıştır. Bu sergide füıydn'e nid hatı

ralar teşhir edilmiştir. Bunlar arasında 

büyük san'atkarın tertib eylemiş olduğu 
ilk ve son eserleri dahi bulundurulmuş-
tur. 
Yapılan merasimin en dikkate değer 

tarafı Haydn'in kafa tası ile iskeletinin 
birleştirilmesi merasimidir. Bu merasim 
son zamalnarda Prens Paul F..sterhazy ta
ra ndan bu san'atkfır için inşa ettirilen 
hususi türbede jcI'a olunmuştur. 
Şimdi Haydn'in kafac;}nın vücudünden 

ne suretle ve niçin aynlmtş olduğu"lu 

izah edelim: 
1809 da, Haydn'in defnedildiği günün 

gecesi dört maskeli adam mezarın bu
lunduğu Viyanada Hundsthurn mezar!ı
ğına girerler ve tabutu çıkarırla". 

Bu maskeli adamlar içinde bulunan 
Jozef Peter adındaki tıb talebesi kafayı 
vücudden ayırır ve iş meydana çıkmasın 
diye o gün idam edilmiş olan bir caninin 
başını musiı<işinasın vücudüne ekler. 

.Tozcf Peter adındaki hu tıb talebesi 
freneloji ilmine çok meraklıdır. Haydn'in 
beyni üzerinde Gall'in yeni no.znriyeleri
ni tecrfibe eylemek istemiştir. Maksadı 

musikişinasın · beyni üzerinde dehasının 
merkezini bulmaktır. Bir müddet sonra 
bu merkezi bulduğunu bildirmiştir. Fa
kat iş mahrem tutulmuştur. 

Öfümünden on sene kadar sonra Prens 

- Teşekkür ederim. Lakin zaten ge1y 
kaldık. Balıklan soğutmağa gelmez. 
Gidip sofraya oturalım. 

Beyaz örtülü, güler yüzlü sofranın 
etrafında yemek yerlerken, Ramiz bey 
Ahmed Ercdna sordu: 

- Meztmiyetiriizi t~de im~an 
yok mu, beyefendi? Köyümüzün son
baharı ~k güzel olur. 

- Ne mümkün efendim? Hele son -
baharı burada lkat'iyen geçiremem. 
Köyde yalnızım, arzcttiğim gibi. Ben 
gitmiyecek olursam, mekteb kapalı ka
lır ve çocuklar bir sene kaybederler. 

- Yerinıı.e bir vekil gönderirler. Ra
hatsızsınız: mazeretiniz valt. Vekalete 
bir arzuhal gönderseniz derhal tervic 
ederler, sanırım. 

- Olmaz, beyeıen~! Rahatsızlığım 
beni vaz;fewden alıkoyacak tadar mü
hiın değiı. Ziyadece yorulmuştum, din
lendim. Sinirlerim bozuktu; onlar da 
düzeldi! 1şime bu sene de devwm ede -
cek kadar kendimde kuvvet hissediyo -
rum. 

- Mekteb n~ zaman açılıyor? 
- Te~rinievvelde. 
- Oo! Daha epey vakit var. 
- FRkat ben dahr. erken gitmeliyim. 

Mektebimın eksikleri var. Bazı yerleri 
tamir edilecek. Vekaletten, maarif mü
dürlüğünden bir sürü emir, taımim gel
miştir. Onlara cevab verilecek. Bu se
ne kavdalacak yeni ttllcl:ıenin srlhhat 
işleri ~örülecek, ka'Yıdları yapılac~k. 
Onun irin ben, bu ayın sonunda, mil -
saadeni~lP, gerek size ve gerek Neri -
man hanıma veda edeceğim. 

- Vah, vah! Hiç o1mazsa, bir on beş 
gün daha kalmaiı idiniz. Üzümler ol -
mıya bas!ıyaoeak .. bu sene de bizim bağ 
iyi mahsul vereceğe benziyor. 

Öteden Neriman atıldı. Tavnı pek 
'!iddile~mişti. 

- Bırak, baba! dedi. Vazife her şey
rlen mukaddestlt, diyen sen değil mi -
sin? Ahmed bey de vazifesinin 'başına 
gidecek. Lakin, gelecek yaz ~e bura-

Haydn 

Nikola Esterhazy Viyana belediyesine 
müracdat ederek Haydn'in mezarından 

çıkarılmasını ve Eisenst3dt kilisesi mak-

beresine defnedilmesini istemiştir. Tale
bi kabul olunmuştur. Bu suretle Jozef 
Peterin foyası meydana çıkmış, fakat ke
tumiyet muhafaza edilmiştir. 

Bir müddet sonra Peter vefat etmiş, 

Haydn'in kafa tası clde!1 ele geçmiş. ni
hayet Viyanada rnüt~şekkE cGcsellschaft 

der Musik freundeı. cemiyetine ilelebed 
muhafaza edilmek üzere tevdi olunınu~ 
tur. 

Bu hal zamanımıza kadar cievam etmiş. 
nihayet Prens Paul J<:sterhazy, inşa ettir
miş olduğu muhteşem makbereye 

Ecdadımız da bu sebebten dünyanın en 
güzel köııelerinden biri olan Boğazı bu dere
ce se~ler, orasın• bunun için ımar etmiş
ler ve ömürlerinin biltlln acılarını Boğazın 
mavi ve yeşil suları karşısında unutnuya ça
h'1?\ışlardı. 

Bugün Boğazın iki sahlll birçok hara.b ya
lılarla dolu . Bundan hepimiz şlkll.yıetçty!z ve 
Bobzicl bakımsız kaldı diye hephn1z üzfı
lüyoruz. 
Çırağan sarayının, Kuruçeşmenln manza

raları yürekler acısı... Bükü.met halkın bu 
haklı üzüntfisünil gidermek maksadlle Bo
pzın bu bakımsız vaziyetini ıslA.h etmek, 
dünyanın cenneti olan bu sahilleri tmar et
mek lsted!. ve bu maksadla büyük, 90k büyük 
fedaUrlıklara girişti. Buna her Türk can 
ve yürekten milteşekklr ve minnettardır. An 
calı:, güzel bir maksadla başlanan işler baıan 
lstenllen neticeyi veremiyor; işte RumeJlhl
sarının bugünkü zavallı hali.. söz de eski btr 
ağacı kesmemPk için blrb1rl üstüne uzatıl

mış iki sakll yol ve tat duva.rlar ... Bu mJ.sal 
klfl gelmemiş gl~I. bugün Bebek-İstinye yolu 
üzerinde asfalt şoseye kur.ban edilmek teh
llkeslne maruz kalan başka birçok gilzeJUk
ler daha var. Bunlar• kurtaralım diye çırpı
nırken, geçen gün EmlrgO.nda, Boğaztçlnl~ 
şirin köşelerinden •l ı .l olan Tokmak bur
nunda. yUz senelik cesim b1r çam ağacının 
<Lfıbnan çamı) bal:ı.talanarnk yere yılnldı~
nı gördüm. 

Pazar günii, deniz kenarındaki bu &erin 
ağaçlığa gelip bu eınsnlslz çamın gölgesinde 
d1nJenmek lstıyenlcr fena bir sürpriz kar§ı
sında kalarak .Eyvahb demekten kendile
rini alamadılar. Hattft. oradan geçen ild ee
neblnln blle, bu zavallı atacın yerde sürünen 
heybctll gövdesine bakarak kendi dlllerinde 
.Ne ya.zıkh dedlklerlni işlttlm. 

Haydn'in cesedini ancak kafasının veril- Güzel İstanbulumuz zaten yangın, faklrllk, 
meıji kaydüe dei'net.'tfreceğini bildirmiş- Uunul ve sair birçok aebeblerden harab bir 
tir. Bunun üzerine müzakereler yapılmış, halde iken. mevcud gtl?ıelliklerl de kaba ve 
nihayet bu uzun müzakereler m !f k'· hoyrat eller elinde baltalatmak niçin? Niçin 

. . . . uva a 1 bir yol yapayım derken yfüs senelik kıymetH 
yet ıle nehcelenmıştır. Bı.: suretle J30 se- bir ağacı yıkıyoruz? Birlnl yaratırken dl-
nelik ayrılıktan sonra Haydn'in kafa5ı 1 ğerlnl ölclilrnıek neden?? Bunların ikisi be-

vücudü ile birleşmiştir. 1 <Devamı 10 uncu sa:vfada) 

On 3' dinci asır ortasında yaşaınıı Ka· 
dızade ~yh Mehmed adında müteassıb 
ve her türlü yeniliğe düşman bir viiz ile, 
onun tuttuğu yoldan iiden, halkı soymak 
için dini bir alet ve her nevi rezalet ve 
ahlaksızlıkları yapmak için de sofuluğu 
bir maske gı'bi kullanan çömezlerinin, hal· 
kın fikri seviyesi üzerinde çok kötü, tehH
k.eli, meş'um tesirleri olmuştur. 

Balıkesirli [bir kadının oğlu olan Şeyh 
Mehmed, dördüncü Murad zamanında 

Ayasofya v&izi idi; vaizlerinin mevzuları· 
nı hemen hep şunlar tefkil ederdi: 

Riyaziye, heyet ve diğer müsbet ilim· 
lerle uğraşmak günahtır! 

Şarkı söylemek, çalgı çalmak, hattA 
güzel bir sesle K~'an okumak günahtır! 

Her türlil eğlence, kahve ve tütün iç· 
mek günahtır! 

Raksetmek, köçek ve çengi seyretmek 
günahtır! 

İpekli kuma§ giymek günahtır! 
Bıyığını sünneti ıerif eye uygun kes. 

memek günahtır! 

Yeni EdebT Romanımız: 24 

KARLI DACA GÜNES VURDU 
ya geleceğime dair 
bize söz verecek. 
Mmfıliın mübhem 

bir jest yaph: 
- Onun orasını 

Allah bilir gayri! 
- Fevkalade bir 

mani çıkarsa, o baş
ka, tabii. Lakin o -
nun dışında, rnutla· 
ka söz vermelisiniz. 

- Düşüneyim .. 
- Yook! Düşün -

Yazan ,e ErciJm~nd Ekrem 
Ahmed Ercan bu 

defat kadını tcsrle 
medi. Salt yüzüne 
baktı ve hiç cevab 
vermeden, doğru o
dasına çıktı. 

-6-
Ahmed Er<: anın 

.1ot defterinden: 
c Bana ne oldu? 

Ne oluyor? Bu ço -
cuk beni nasıl tes -
hir etti? Beni nasıl 
hükmü altına alı -

61~~ 
Ölüsünün kabrini ;ıyaret et.ıtleJc, 

tapmak demektir, günahtır!.. fl 
Riyaziye ile uğraşmağı g'Jnah:eııeıf 

meneden Kadızade efeaµl ile ç ı1<1ıt f1 
şu meselelerle uğraşırlar, ve b11

1 
dold1 

nini günlerce, aylarca safsatalar t~ll'~~ t 
rurlar, vaz kürsüsUnden balkı b prOf 
decck yerde meş'um bir tnnssu 
gandası yaparlardı: o' 

• A ~ ..... ıaır. 
cHızır aleyhısselam sag ... 

11 
1 

müdür? .. >, c Yezidden bahsedcrke ,(.f' 
etmeli midir, etmemeli ınidir? .. t· Jtll l 

. ·ı . ··ım .. t" ·ınansıZ ff' vun ıman ı e mı o uş ur, 1 t ve J' 

müştür? .. >, cNafile, Regaib, ~erıı ).tllBııcJı 
dir namazlarım cemaatle ını kl 
tek başına mı kılmahdır?.» rıPd' 

Dö d.. .. M d 'lk .. otJlllnlll .,,if! r uncu ura m ı ~ ııssıı ,. 
memleket anarşi içinde idi. Bilh •d' 1'1 

'" 1 ı. "' vehaneler birer haşerat yata!!>· b v 
vehaneleri kapatmak için, pndişa ~l'~ 
müteassıb vaiz He taraftarlarını~A Jıştı 
gandasından istifade etmlştl. }lat d ) 

yfa ıı 
(Devamı ı O uncu sa 1 

Ç~· . pııt 
bessüm .. canlı bir vaıfüğın bır , 
aıa~ası... . 1 ~}:I 

Öbür yaz, geleceğim et'bette·
0

J1l&, 
hm, kışı nasıl geçireceğirn! Şb85retı 
geçirdiğim aydınl.ik günlerın .. 
ne nasıl tahammül edeceğirn~ gı;~~ 

Ah, Karlı dağ! Aynada senı ıeıı ~ 
çe, huzurunda tekrim ile eği }{il',ı 1 
~imdi seni tel'in ediyoruırı·}18 bir .., 
duğuna iman etmek 1stedığin1911ıı tl\ll 
ziyeti sen tekzib ediyorsun· S ~ 
man olmayım mı? tıi! ~.J 
Hayır .. sen varken ben h1Ç liY~, 

inanamam: hiç bir ümid be5 eJ11· 
hiç bir saadPte iht\mal vere'fll -vtı1} / 

(Arkas~~ -- --~ 

seniz de, düşünme -
senizde, mutlaka 
geleceksiniz. Buna 
da ·ben size sened 

yor? Ben o :kadar 1----------~ 

vereyim. 
Ahmed, genç kı -

zın yüzüne rnera<'.ıtla 
baktı. 

- İçinizdeki bu 

uıyif bir insan mı -
yım? Şu toy, dünkü 
Ç(>cuk iki buçuk gü
nün içinde bütün 
benliğime müessir 
oluverdi.. Ben, ben 

A hmed Ercan ğenç kızı'l yüzüne merakla baktı. değilim. Kırk bu ka-

emniyet nereden geliyor, acaba? 
Neriman, Ahmedin biraz evvelki tav-

rını taklid ederek cevab verdi: 

- Onun da orasmı Alla bilir gayri! 
Ve ilave etti: 
- Verdiğin. dersleri ne çabuk unu ~ 

tuyorsunuz? 
Muallim, onun ne katdettiğini anla

mıştı. Bu sefer kıılaklaıınna kadar kı -
zardı. Nerimana karşı, kalbinde, o ana 
kadar yabancısı bulunduğu bir duygu 
uyanıyordu. 

Öbür seneye gene gelecekti burala -
ra .. Neriman haklı idi.. ' 

Yemek bitti. Ka-ktılar. Ramiz bey, 
Ahmede: 

niz, evinizi teşrif edip bir parça uzanın; dar yılda edinmiş olduğum telrudkileri 
dinlenin. Akşama da gene buyurun, altüst etti. Genç bir kız. orta yaşlı bir 
bekleriz. erkekte bu inkılAbı yapsın .. olacak, i-

- Öyle yapayım, efendim. Tekrar nanılacak iş değil. ' 

tekrar teşekkürler ederim. Size de ay- Neriman! Acayib .. fuınınn efendisi:zJ 
~ıca Neriman hanım. Allaha l1Slllarla - onun adını telaffuz edebiliyorum. O 

dık! artık bana pek y~m görünmiye b~la
Uzanmıya, dinlenıniye değil, kafası- dı. Seviyor muyum? Dün inkAr eder -

nıı dinlemiye, dağınık düşilncelerlne, <fim. Bugün: cBelk.i!> diy€Ce,ğiın. Ya, 
gayri vazıh duygu1arına nizam ve vü-
uh 

yarın?. 
z vermiye muhtaçtı. 

Kendi evinden içeriye girerken, so- Aman yarabbi! Bir ömrün rna?.iye~~-
ni, istikametini değiştirmek, sonmuş 

fada kP.ndisile yüzyüze gelen ihtiyar b' .. "Ui teşi • eh aık bed 
hizmetci teldifsizce gUlümsfyerek: ır gonu n a m uyan rm ' -

_ Allah versin, bey! ded'i. Artık binliği, nikbinliği, tevekkülü ümid ve 
komşulardan hiç aynlmıyorsunuz. Yıl- ihtirasa kalbetrnek ne kadar at bir şeye 

- Yorgunsunuz.. dedi. Arzu ederse- dızımz iyi barıştı. maşaIDah;! mütevakkıf imiş! Bir tesadüf .. bir te -
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1t Aynlanlar 
ocasından ayrılan kadına 

llOrdular: 
-K ..,. . ocanla nerede tanı11p se· 
'ilnıştiniz. 
-Sok du. 

0 
akta.. yağmur yağıyor4 

girer ~a~~ şemsiyemin altına 
"" . mısınız; demi~. Ben da 

SON POSTA 

Şemsiyeci dUkkAm 
. LBir kadın. ıemsiyeci dükktmı 

açrmştı. Tanıdıkları: 
- Şemsiyeci dükkinı açmak 

nereden aklına geldi. 
Diye sordular. Kadın anlattı: 

"""ınsıyes· . 
gu • ının altına girmiştim. O ll ... -_ ....... -~., 

n sevLıırn~ · 

- Kocam çok dalgındır, ev• 
den şemsiyesiz çıkar, kahveden 
bir ~ye alır gelir .. evde şe.'11• 
siyeler birikmi~i. Bu yüzden bu 
dükkAnı açmak aklıma geldJ. 

r-·""' evıenmiştik. 
- 1'-reye ayrıldınız' 

}'U~ Yağmurlu bir gQn sokakta 
llı~tıY~du~ O iemsiyestnl aç• 
hen ~s endi başında tutuyordu, 
lratn lanıyorduın. Bu yüzdel) 

ızda. kavga çıktı, ayrıldık 

l< Nıye aghyor? 
o;: arısı ölen adam bil .. h" 
~ur ağı ngur un. 
du: ıyordu. Bir arkadaşı ıor. 

- }{annı ç k . inek? 0 sevıyordun de. 

l<arısı ~l 
\tab v ~ en hıÇkıra hıçkıra oe. 

erdı: 

- l:üç levtniyordum. 
-f'en k 
- a adın mıydı? 

Çok fena id' 
-öı L - öf d':Yse. :neye ağlıyorsun: 

lneın la u. bir Yenisile evlen • 
zun gelecek ·-

~ 
Vecizeler 

}{arı 1 
ed 0 arak intibah 

eceğin· ~ 
dost il ~adın, bir 
f<ieb·ı olarak intihab 

ı ece~· . 
a•nız oısun. 

lJ" * ıtl.ikt ~ 
•aniarı e ~lınek in. 
}'ak.ıaşı bırbirlerine 
bir " trır. Fakat 

..ııete ~l 
dar değu~ amak ka-

Taklid mallara Tagôct o kadar arttı ki, me-rnaıar® 
filmleri seyretmiyorlar, taklidlerini seyrediyorlar. 

GörUnmUyor 
Bayan yatakta idi. Odasına gi

ren hizmetçiye sordu: 
- Güne~ doğdu mu? 
- Ben de baktım amma, an· 

lıyamadım bayan.. gece olduğu 
için güneşin doğup doğmadığı 

görünmüyor. 

Dinliyeyim 
~nç erkek, doktor kıza lflk 

olmuftu: 
- Kalbim! .• . 
iDedi. Doktor kız. genç erkeğhl 

sözünü bitirmesine meydan ver· 
metli: 

bile - Ceketinizi çıkannu. dinli· 
yeyim. 

----\..----~ Vecizeler 
..; .. Bir hata yapmak-

Bedavacıi.ar şahı vapur la seyahate çıkıyor 

• tan sıkımlalıdır. Ha· 
tayı tashih etmekten 
değil. 

* Saadet fikirlerin 
anlaşmasile değil, 
huyların anla§IDaslle 
mümkün olur. 

1 

iliz bu lft.jlarda 
Jlındı bak 61ılıu, ısındı ha.Ta; 

Sürelin başbaşa. güzelce sa.fa. 

Aynlıktan doğım üzüntüleri; 

Atalım biz, hu yaz plajlarda 

Denizde, martiler clbl yüzelim; 

Sahilde koJkola girip cezelim. 

Zevke zevk. neş'eye difer pıış'e: 
Katalun biz, bu yaz plijlarda. 

H. Şevket Ayduz 

Telafi ederim 
Karısı ölen adam bir gün yol· 

da eski bir dostuna tesadüf et· 
mişti. Selamlaştılar, konuştular. 
karısı ölen, karısının öldüğünü 

haber verdi. Öteki özür diledi: 
- Haberim olmadı. Çok mil· 

teessifim, seni ne kadar sevdiği· 
mi bilirsin. Duymuş olsaydım; 

!herhalde karının cenazesinde 

bulunurdum. 
Başka şeyler ö.e kon~tular, 

ayrılacak.lan zaman dostu, ka· 
rısı ölene söyledi: 

- Bir ikinci defa karın öE.irse 

Örgü meraklılannda11 biri - Hala an lıya.nuJdını.z mı, ~i muhakkak cenazesinde bulu· 
ters bir yüz örgü.... nur, bunu telUi ederim. 

~~~ 
~-~ 
~ 

Pıyano meraklııı kiracı Her ıeyden evvel ilim 

Sayfa 9 

( J 

cTahlt.nye balonu.. ile kazazede dni%a ltı aemiıiain mtırettebatı kurtanlırken 

Amerikadaki faciada ku.rtanlanb- deniz yüzüne çıktıktan sonra 

Geçen hafta biri Amerika, diğeri de İn· j 
giltere sulannda vukubulan iki deniz fa - ... 
ciası, denizcilik Sleınini mateme garket • ,..,.,.,, ... ..,._.ıııwll 
m~tir. 

İlk facia Amerika .Wannda cereyan 
etmiştir. 59 kişiyi hAmil bulunduğu halde 
bir dalma tecrübesi yapan cSqualUB> A
merikan denizaltısı, bir daha IU sathına 
çıkamamıştır. 

Kazazedeleri kurtarmak için, denizci • 
lik tarihinde ilk defa olmak üzere yeni 
icad edilen ctahlisiye balonu> kullanıl • 

mış ve bu sayede 33 kişi kurtarılmıştır. 
Yukarıdaki temsili resimde iç lnmu 

gösterilen bu ctahlisiye balonu ... ha~ ta
rafından deniz üstünde bulunan bir ge
miye bağli olduğu halde denize indirile
rek dalgıçlar vasıtasile tahtelbahirin çıkış 

kovanına raptedilınek.tedir. Billhare, ba
londa yer almış olan mürettebat, mevcud 
husust techizat sayesinde kuvvetli bir ha
va tazyiki v.ücude getirerek. rabıt nokta-
sındaki sulan izale etmekte ve tahtel • 
bahirde bulunanlann teker, teker ctahli· 

siye balonu. na geçmelerini temin eyle
mektedirler. 

Bu suretle yükünü alan cb.'\lon.,, de • 
niz sathında bağlı bulunduğu gemi tara • 
fından yukan çekilmektedir. cTahlisiye 
balonu-. her seferinde azami 7-8 kişi istiab 
edebilmektedir. 

Pek daha müthiş olan ve 99 kişinin Ö· 

lümilc neti~elenen ikinci facia, !ngiJi? 
cThetis> denizaltısının. gene bir dal r 
tedrübe~ esnasında vukttbulmuştur. 

cTahlisiye balon., lanna malik olmıyan 
İngiliz donanması, kazazedeleri kurtar • 
ma kiçin başka birçok usullere başvur • 
muş ise de, muvaffak olamamıştır. 

Bu muvaffak.iyetsizlikte. denızaltı su 
cereyanları da sebeb olmuştur. 

Diğer resimler Amerikan denizaltısın -
dan kurtarılanları ve ctahlisiye balo -
nu> nun su üstüne .sıkışını göstermek • 
tedir. 

• 

Tahliıiye balonunun deniz sathına çıkıp ............... _ .... ·····-········---·····-Sahtekar ve hırsız 
Bir nazı lideri 

Amerikadaki Nazilerin lideri Fritz 
Kuhn'un tevkif edildiğim okumuşsu • 
nuzdur. Pensilvanyada yakalanan 1i -
der, cmuazzam bir sahtekarlık ve hır -
sızlık suçile mahkemeye verilmiştir. 
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• 
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(Br ;tmii6 8 ._. WJk•l J wv, b:rıkçr. he1'neı. ~ 
-·~ T ... ~ t> Pula • liim" """'•'· Ç.u&laa ru- Aakara Radyosu ft 16tla 1c1Jw IMıhuı•ı lllaı.rc. ldil'lw ttlllk gibi bir alay ca1ai1 

llüiı g&iJnünliz. Ayni caaJ'I e. -S ,. --. bJIWe lııltalll :blmeli ,,. mn n~ idam edflıni§tl nı dağıtıverdi. ~ 
l&'e ap bulur, ve baba J9'9 .. .,. p. llK ett ... _.. mQ•kblr •latmalı. i- DALGA UZUNLOOU ;ı Şeyh Mehmecl 163!S te C5ldil. Fakat ta· Kadızadeli vlizlerbı ri.Jatlr );: 
OIU'P'lm•mH için bir daha -'er' b1ah• RerM ... Mr jEjdw =mdezba: cBU· ıat m. ın Kes. ıJO ll:'W. raftarlul. te ı • ve lf!l'iJik apJıyan IWb nasıl aldatıp soyduklar:;.. ,,-
tini gizler, yalana •par w lilla _,. ..._ - 711P""'"' 'M ">•aa&. çlnJdl ... diye T.&.• 11.ft •· 11111 it& IO ICW. vh:larma ı•.,. bdar ""8Jll ettiler. Bu lertnln ise sofuluk maskesi al t#-,_, 
na adamılnDı llıfır. mil etn••1i••. Çomk. badi anıNhme- T .A.P. ll.'M •· ,_ Kal. • h. tarihte lıtiyar JDiprillthıiln sadruam ol- ttrıl. rezalet ve fısk ve fücu~~ 

Çocu1clarmua muamelenbde hatla ye .me. kendi relrlsrna -. vurulmumdan duluınm haftumda idi. bir Cuma l(lnll. rine dair birçok vak'alar naklo sari 1ıl 
anlaşmayı eau tutunuz. Hatlı al1m11D1w • • du 8AI.I • 

118119 ~ cam.isinde müezzinler gOııeI bir Bir gün vliz Ahmedl dlnliYen 
lliar sözüntızil dinletebillniniz. Vara yo- daima ::;1 ~;;e:"unıyet yaran:: IJ.30: Pl'olranL lll5: Türk mblll 1 - .. - aesle cNaab okurlarken. Kadwıdeli d· adam.: ., 111' 
la kızıp çocuğu rasgele azarl•mam•7a ~. y bat efer. Da. Buselik ı>efl"Hf.. 2 - Şak:lr ~ - Bulat talar gtlıillttl Çlbrdılar. Halle blrbirine -Peygamber zamanında ça)cflr jj.-' 
gok itina ediniz. Bu küçücilt in.san, lakin bir lıtiyacıchr. ::n: S6mbnustan etme etrafı. 1 - tam. - girdi. Va\:'a bn dökülmeden. fakat milt- da yok icli. Onu da kaldırnıazııl 
bir muhitte yapmaya muhtaçtı?'. Sinirli- tık yalanım tuttuJunuz gün ona :yalnız - ~n 18l'tı: O&ntll Terme lıhıel'QL ldillt De basbnldı. Fakat ertesi .ctln. bu Demişti. 
ICinizi bahan' edip acısını ondan çıkar· yaluwı .feııahlmt anlatmakla kalmayı- :.. l!1 =· j ~: ::= : mllteullb softahr, bütftn taraftarlamıa Vllz hiç tereddüd etmeden: .--ak" 
mayınız, Hlzumluya lilztımsuza .&ylen • mı. Ne b4ar müteeıaılr oldu.Jmıum da BU8ellt: tuta: .Saçlanma ak dGl&6. ı _ ... - silihlannı alarak camie ,elmelertni ~ - Öyle zaten, çakşır ve don ~ ,ır 
aeyfniz ki tekdir zamanı ıelince de .a. pteriniz w a,J,e melıamle darlJmız ki Bwtelllı: ,.. eemalal u: Memleket ..aı a - bih ettiler: ctınaJıtır, halk hamamda oldu.Ju ..-
zllniizün bir tesiri olsun. niçin yalan ıöyieCfili ,neydana çdcmı. Zi- yarı, aJw wıe mReonıloJl haberlerl 11.U: içinde zikredilen. teganni edilen bQtnn tema] kuşanıp gezsin! 

Onu ne zaman uarlas•nrz, içinizi 70k· ra: Bu vaziyette yapılacak en mühim şey Miiztt <Kal'Jllk program.) 1146 - 14: Ko - tekkeleri Jlkacaklanm! Cnabını vermişti. 
la A aba b h k tinizde ı....~- _,._ la _ 1 - ':\.:! bul '- llu~a fKadln saatl - Ev hayatına dair.) Bu aefer· 

yınız. c u are e ~- ~-Yfi• 1• .n 5?Y eten ~.ma.tır: 19: Program. 11.05: Mth!k mır uverta.r - PL> İmanı tazıelemiyen mtıridleri ye te:Jh- . 
bir hiddetlnizin hissesi yok muydu? Aca.- Bu aayededır ki, gt:ıntın birinde tehlikelı lD.lS; ~ mlhdli CPuıl ht!'Jett _ Karlflk leri öldüreceklerini! - Ya kaşığa ne dersiniz! 
ba muhakemenizden ziyade sinirlerinizle olabilecek bir temayilUln vaktile ön~ne proenmJ ıt a· Türt mlzlğl <Halt tiirlı:il _ Bütiln büWAk camilerin m· a 

1 
. 

1 
Deyince! __.a 

har ket t edin• ., 'L - 1rii ı · · 3 \A ın re eran Kıuı.ık t mmahtı.. elbaizlt ~ 
e em ız ıru. ~e.. mum n o ur. ieri w 018 han.lan - Sadi Yawr Ataman.> yıkarak peygamber zamanında olduğu -: ; a ~-~ :· . 
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Dunyanln S·ııAhlanma Serbest sulun lojl habf!rlerl. 20.15: Nef'ell mo.tlı: - R. ıo.20: ettı"ler Demaştı. G Türk mözt~l <Kibtlı: ,program.> İdare eden: • Bu sefer: 
Mes'ud CemlL Anka.."'& Radyosu Kime Bey- Fakat Köprillfl çabuk davrandL Hemen _ Ya kaşıkçı fıkaruı ne yapdlf 

masrafı gUnd& CBqtua& a meı •Jfada> eti. ı - Tanburt Oem1l beyia - BQau ~ o gece Kaciuadeli vi.izterin kociamanıa- Diye sormuşlardı. 
• • • rat.-~ llll? Bthgpuı :ti ba cnzeı revi. 2 - Tabl efendi - Bayatı .emat: Çık - nndan Ustuvant efendiyi, Molla Aluneclf Vliz Ahmed: 

ıkı milyarı buldu 1 allll. Mfalt Jlllı(a ta baanDda b1arak ona maz denıntl dlld~n . .S - Aplı: Muatafanm - ve Divane !ııfmtafa:rı yakalattı. Xıbnsa - lılisvak ile tesbih yapsıntad f. 
w .... ~ Ba7att tarkı: Sebeb ne b&tDılJOI'. 4 - t.ma- sü.rdl. Ertea can de sillblanaıı IOftalarla Cevabını vermi§ti. .. ~ 

(llq&ualı T ael _,t*) Bir eıua.naa ftdaD dllı:mt7e J'lrlHrbn e. il dedealıı - B1L7at1 l&flı:ı: Kal'pdan 71.r il- ---ı:ıı---.11!!-=--...;..m=;;;.;.;-;;;;;.;;._.;.;.~;;;;;~;;;;~~----~: 
Diktatörler saymadan harcetme rlya.e. rldl _.._ ~t IDe 1blrKblı blr le gtlle. 1 - ......... - Keman taksimi • -r: Bilezik Marak1ısı Sayın MUtterilerime 

tine daha ziyade devam ed~kler mr. Bu ataeı bmnet ne demet'Ur, g{lzelllll sevmelı: ~~~ Suphl' Ezkl~.;~ beste~ Ba.= il ayar altmduı 98lıif 1119 dar IMmlbe ...,. bbartma, talemJi ftJ"& ıeııtd ~ 
takdirde günün birinde mas ne k~ıla- bu audllr? Ftra.m:::· - m Selim - ,;bn. :a;kı: ~ utit" iııoe an•atıı bııe.at ~ J9ll1 flkm).ftır. Son model ba ..- ~ 
ıacakla~~ ~uh~kkaktır. Vakıl bugftn pek Beledlyemlıtn İstanbulu lmar için birçok nıevcln.na dil milptelAdır. 9 _ Rm. efendi- §ldlerlmtzl veaalr modellerimizi görmek ıstıyen sayın mQşterllerlmlzln bir defa 
yakınprunmuyor. Bununla beraber da- JOllar aotudılı.,. lll'alarda. bu JQDanıa in- Şehnaz tarkı: Meramı andeUp. 10 _ İsmall sun dllkklnımna teşriflerini dileriz. 

Jıa şimdiden bir gizli ifib ~ti mn-- dedenin - :mcas Yürülı: fle'Dlalsl: Gene net'e • ı/I' 
ı efr dm malı pmu !hale etUlt mltıeahhicDer1n mn'Cud muhabbet 11 NllcolAkl mta f}ehnas as m, 138 ft m aenelertnde mleasesemlmen bilezik Yeair zlyneı evaıu _. fi 

cuddur. talyada a yav.q ya-~ b.lrme& etmeıeı:lnl :re bunları · - • mıt olan mlfterllertmls. bunların Ayar vep crıunaJından memnun d~ .. 
vq devletin silahlanma çukuru içinde e- celltt ırlR1 barab edecet JWde blllt'!a 'ftka- semalsi. il: Konuşma. 21.15: M1lz1k (Radyo JılaJU tarihinden 28 Hutran tarthine tadar bunları gert ptlrdllı:leri tatdird• edl 
rlmeye bqlamışhr. Bir kamufiaj nrlye- ,. 111 mubafua 1~ ledblr alma1armı temin orkestruı - eljf: Hasan Ferid Alnar.) ı - P. mit oldut:ıarı paralar aynen iade edllecelı:tilr. _...... 
ti önündeyiz. İflası daha ziyade <Srtbu ~- eta""'nt w ba clbl mmelelerde mm! tttız- Tschatkowalı:)" - 8 ııcı sefnon1 il mınar, op. Adres: Sıvas Beledlyesl b.rpamda 32 namaralı Pi._ 
mek mümkün olmadığı içindir ki D!. Ut a.tıeı .tnt 74. (Pathetlqul.e a) Ad:aglo - Allegro non lfurl Olmlf z:v• 

dan 1 r m ı1ca ederts. troppo. b> Allegro Con Orala. c> ADepo 
Şaht devle~ ban~asının_ bapn. . ayn. Molto Vince. d) Adagio Lamentoeo. D.15: 
nııştır. Dedik ya. ıflb gunün birmde olı- 8 A N K A Konuşma. 22.30: Milztt (Opera aryaları-Pi.> 
cak ve rnall inhidamı, sosyal inhidam ta· 

kib edecektir. K o MERÇiYALA 
Geriye üçüncü bir ihtimal kalıyor: Bu I T A L Y A N A 

,lbtimal Almanya fle İtalyanm artık Av-
'rupada değişmiş bir vaziyer olduğun'.1 

görmeleri ihtimalidir. Şimdi teslı"hat bakı
mından demokraıiler d~tll!'lere faik
tirler. 

Berlin ile Roma bu hakikati takdir e
derek ölüm yanşına nihayet verirler m;? 
Ternennj edelim. Zira .ıı.ncak. bu Myedl' 

dir ki. Avrupa intihar tehlikesinden ken
disini kurtarmış olur. 

-------

Tamamen tediye edllm1f aerma791l: 

i 700.000.000 lta•yan Lireti 
IJerbsi : MİLANO 

Bütan İtı.iyada. btanbul, İmılr, Londra 
n New-Yor:t°ta lubelerl TU'dır. 

Rarlçtekl Ballltalarmm: 

BANCA OOMMERCİALE 
CJ'rance> Parla, lıl&r..W., Touıou.t. Rice, 
Menton, Monaco. Montecarlo, Canne$. Juaıı-

0.nlzyolları Umum MDdOrl din ıes • "Plns, vınerrancbe - aur - Mer,· Caaab-
Ankar•d•n geldf lanea <Maroc). 

D • 11 u M""dü - ..... h" BANCA C'OMMERCİALB trALİA.NA. RO-emzyo ~n m~m u ru ıora ım ıo:NA: Buca.rest. Arad. Bı'alla, Brasov, CluJ, 
Kemal Baybora, dun Ankaradan teh - C01tanu. aaıaz. Slblu. Tlmlchoara. 
riınize gelmiş ve öğleden evvel Deniz- BANCA COMMERCİALI!: İTALİANA B 
ban ·ta bir müddet meşcrul olmuştur BULOARA. &ofta. :Burgu, P1oYd1T, Varna. 

Denizyollan müdiirli ·bir fki güne ka - BANCA OOMMERct:ALz trALiANA P!!R 
dar Ankaraya dönecektir. L'EOITI'O, Alexandrte d'F.gypte, l:ltalılre, 

Port • Said. 

Asfalta çevrilen yollırdakl blne .. r 
BANCA OOMMERCİALB trALiANA Z 

ORECA, At'na, Pire, BelAnlk. 
'BANCA OOMMKRCİALB trALiANA 

TRUST COMPANY, Plhlladelphla. 
BANCA OOMMERCİ.ALE İTALİANA 

23: Bon ajana haberleri, stra.U, esham. tah
"'flllt, tamblyo . nukut borsuı Cfiat.) 23.20: 

Müztlı: (Cazband - Pl.> 23.55 - 34: Yarmkl 
program. 

Ankara borsası 
Açlhf - Kapan11 fiatlan 5- 6- 939 

arşoYa 

udapeftıe 

Bükrq 
Belgrad 
Yo1rohama 
c;tokholm 
·~oskova 

ÇEKLER 

Açtlıf 
6.9J 

126.6'>76 
ll.36VO 
6.66 

28.6C60 
t'1 .ö7 
60.7.mi 
21.0576 
t.osd 
ı.u0 

14.0360 
28.8400 
M.8US 

(IJı(;fj() 

2.ö9:ui 
84.62 
80.5376 
~3.90l3 

Kapanıt 
).13 

126.6&75 
S.'660 
6.66 

28.6Jl>O 
t.7.S'1 
MJ.7 J'TS 
:U.5Cı71 
l.OSU 
1.66 

14.0850 
23.84.;0 
24.8'~ 
o.vo.30 
:ıl..tıW~ 

84.62 
a>.ssıo 
23.U(UıJ 

Vali ve Belediye Reisi Ltitfi Kırdar, 

Eminönü kazası dahilinde asfalta çev
rilen yollar üzerindeki bina sahiblerine 
ayrı ayn birer mektub göndermiştir. 
Vali. mektubunda binaların şehrin gü
zelliğile münaısib renge boyanmasını 

mal sahibtlerinden is•ernekte, şehriın 
gilzelleşmesin~ halkı iştirake davet 
etme'ktedir. Mektubda, binalann açık 
bej veya mavimsi açık griye boyan -
ması lazım geleceği nüımınelerin E -
mlııönü belediye şubesinden almabile
oeği il~ve edilmektedir. 

TRUST COMPANY - ~w-Yorlı:. 1---------ı~-------1 

-------·-···--·····-··---.ıı-·-.. ·---
Şehzadebafl TURAN 

tlyatronnda 
a. oec• 

HOROZ OTONCE 
Yui WiJik
ony... A,..a 

.. ,. 20 ,_.dl 10 ........ -

Kaput Bezi ve iplik 
Malatya Bez ve iplik 

Fabriblan T.A. Şirketinden: 
Yeni tesisatla · faaliyete geoen 

Adana fabrlkamwn silindirli 75 Ye 

90 sanum B. ( np 2 çtfçl) kaput 
bezi, ,, 6, 10, 12 numara Yater lp
llklerl imalatı piyasaya anedll • 
miştir. Siparişler bir hafta içinde 
&Onderillr. 

Sipariş f çln Adana fabrikamıza 
yeya Ankara Atattırk bulvan And 
apartıman No. 6 daireye mOracaat 
edilmesi. 

Telgraf -adresi: Çeşld • Ankara 

Mtlfterek Bankalar İ S T İ K R A Z L A R 
Banque F:rançalse • tı.ııenne pour ı·a~ 
rique dı.: sud, Parla. 

Aroantlnde: Buenat-Alres, Rosario do 
S&nta r6. 

BRESil..YA,da: Sao-Pauıo ve başlıca tehir 
lerll'\de ,ubeler. 

CHiLi'dıe: SantJago, Valparatao. 
COLOMBİA'da: Bocota, Barranqullla, Me 

deilln. 
URUGUAY'da: Mont.eYtdeo. 
BUIC.\ ~ELL\ BTIZZDA İTALİAllfı\: 
LUfı&.n'>, Bellln30na, Cbtasso, Locamo. 
Y.urtch, M,.ndrislo. 
a:\NCA tJNGAltO - ITALIUA 11. A. 
~ıte n ba41ıca Şehirlerde Şubeler: 

llRVATSKA BANK D. D. 
Za@Teb, Suaak. 

BANCA tr&Lt.lNO • UMA 
Uma <Perou> da baflJc& Şehlderde fUbe

Jer: 
BUCA trALIAKO - 01JAYAQtJIL 

Guayaqull. 
Waakl Merked: 
Güata. Vo,rTod& caddeal. KaraköJ Palu. 

Teltfon 44845. 
Wanblll nr-: 
Alalemc1a .. Han. Telefon 22900 /S/11/11/11 
BrJolla Biron: 
İ.ltMll Ctddeet No. H'J. Telefon: 41GM. 

J 
Açılıı 

Tilrlı: borcu I peşin -

' • n • -
• • I vade -

Kapauı 

Nöbetçi eczaneler __ .... __ 
Bapee nöbetçi olan ecmanel• ..war

d11': 
is&anbul dbettndeldler: 
Şehzadebapnda: <i Halil), !!mlnönün

de : <Necati Ahmed>, Aksarayda: (Sa -

rım>. Alemdarda: (Sırrı Asım), Beyazıd. 

da : (Belkıs>. Faılhte: (Emllyad.J), Bakır
köytinde: dsanbul>, Eyübde: <ByUbsul-
tan>.. • 

Beyoflu r.lhetJndekller: 
İatlklAI caddesinde: <Dellasuda >, Dai

rede : <Giineı>, Tak.!imde: (Llmonciyan>, 
Pangaltıda : (Nargllectyan), Kara.köyde: 
(Bt\seJln Hüsnll>, Beşllı:ta.şta: (VklJn). 

llolulçt, Kadıkiy n Adalarb.ldler: 
Kadıköyünde: (Kadıköy>, 'Ö&lı:üdarda: 

<Ahmedtye>, Sanyerde: (Aaaf), Büyülı: -
adada: (Şinaal Rıza). 

Kı•lar tcan: 1ıa)Ja.,. llacaı1atan için ~=============~ " Tourlstlque oeıı:ıert " B. c. t TRAVKL- = 
LBR'S çetlert. 

Ankar• Tlyatroau Sen'atklrları 
Bugece: 

1 
Yedikole Panar alnema· 
.. nda, yano BoyacıkOyda 

BOy1lk taribt plyeı : 

• HARUNORREŞID 

EOE TiYATROSU 
Nurettin Oeno Dur ve 

arkadaşlan 
YAZ TEM.:ılLLERl 

Puarteei Bakırköy • Salı, O .. 
lriidar Çarıa.mba, Narlıkapı • 
Pe..,.mba, Kadıköy Cuma, 

Ş.bremlai • Cuınarteıi, BaJlerbaJi Paaar0 

Yeal19bir 

Giimrttk Muhafaza Genel 
Komutanhğından: 

Gümrük muhafaıa tıt'alarına süvari ve piyade sınıflarından olmak as:;: 
cL~ mezunu> yedek sil.bayları alınacak lır. Bu. sübaylar, alındıktan sonr• il fi 
Okuluna gönderilecek ve tahsilleri ikmal ettirilerek muvazzaf gümrük sil.,_ 
&Jnıfına geçirileceklerdir. *'-

Lise veya liseye muadil okullardan olgunluk imtihanlarında muvaffak oıar;,. 
şehadetname almış ve yaflan 31 den aşağı olan süvari ve piyade yedek sftba~. 
tından istekli olanların dilekçelerine Lise ,ehadetnamelerini ve terhis v~ 
larını bağlıyarak doğruca Ankara'da Gümrük Muhafaza Genel Komutan 
nıürac~tları. c2094. c389h 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
K....... tarihi 1 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajana adedi: 262 

Zirai ve ticari t.er nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE Zl.800 Ura 
iKRAMiYE VERECEK 

1 

1 

Ziraat Bankasında kumba.rah Ye ihbarsız tasarruf hesablannda • 
11 

50 liras! bulunanlara 1enede 4 defa çekilecek kur'a ile apjldaki ,,,.. 
ıöre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,00D Lira 
4 " 500 " 2,000 ... 
4 " 250 " 1,000 " 

40 " 100 " 4,000 " 
100 .. 50 .. 5,000 " 
120 .. 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

DiKKAT: Hesablanndaki paralar bir sene içinde SO liradan -' 
düpniyenlere ikramiye ÇL~ılı takdirde CJ' 20 fazlasile verilece~·-'..- t 

Kur'alar tenede 4 defa. 1 Eyl(t), 1 Birineilwnm, 1Martve1 ~~ \ 
farih]erinde ~kllecektlr. J"' 



SON POSTA 
= 

Saldıraya merasimle 
Türk sancağı çekildi 

Refik Saydam, tekrar 
Parti Genel Başkan 

Vekili oldu 
(Rastarafı 1 inci sayfada) 

l ğişmez Genel Başkan ve Milli Şef İnönü 
1 tarafından BaŞvekil ve İstanbul meb'usu 

1 

Dr. Refik Saydam •ekrar intihab buyu -
rulmu~ ve keyfivet bütün Parti teşkilA -
tına tamimen tebliğ edilmiştir. 

Cümhuriyet Halk Partisi genel sekre-
terliğine de Erzurum meb'usu Dr. Ahmed 
Fikri Tuzel tekrar intihab buyurulmu.ş -

tur. 
Dr. A. F. Tuzer. Parti teşkilatına bu 

~üna.c;ebetle aşağıdaki tel~rafı çekmiştir: 
cBiivük MiJU Sc>fimiz ,re de~ismez Ge -

nel Başkanımız İnönünün yüksek tevec
cühleri eseri olarak Parti ge.:ıel sekreter
liğine tekrar s<'çilmiş bulunuyorum. 

Esas maksadı aziz milletimizin ıriyast 
bünyesini havatiyete ve mübarc>k vı:ttanı -
mın refah ve mamurivete erMirmclcten 

Mercsimclen bir başka intiba ibaret olan Partimizin ehemmivet ve 
CB..

1
ta_._ mes'uliveti r:rün pectikce arfan faaliyetle-

~e h•: ..... , t inci sayfada) elinde, cümhuriyetln sayısız" nimetlerilc rinde muvaffak olabilmesi. büttm teşkl -
~- ... delli ı · 1 d . ~Ya il .7.a tı gemimiz bu suretle do- mes'ud bulunan ülltemizin çevresı o an ıat kademelerindeki arkrıo"~lnrımızın e-
~ lt tihak etmiştir. Merasimde do- denizlerimiz tecavils görmedikçe, daima vamlı çalıc;malanna ba~hctır. Yüce par -
'buı ~andanı Amiral Şükrü Okan, aulh bekçisi olarak vazife görecek ve bu timi:ı:e ve aziz Sefimize k~nı deruhn~ et
~y 0ınutanı Korgeneral Halis Bı- vazife ile §eref bulacaklardır. tiğim bu mes'ulivetli va7jfnde arkadaşla • 
bili\> ' \Tali ınua · • H Sevimli sancağımızı gönderine çekti - nmın ı:irnıiive kadıır çö<;tl'-.. tiikieri &?avret 
'- etSite rekr ~nı üdai Karataban, ğimiz bu gu'·zel gemiden ae tari"ıine par- ve faalivetin V(' esir;renıerliklPri yüksek 
~l?nı, d oru Ce..iıil Bils~l. Beyoğlu ' 

~ lilhayları eniz komutanı. deniz ve ka- lak başanlar yazan Türk geınile:i gibi til· ve k1vmı>•li mii"!ahereti., dovamını diler, 
~dasu • :rnatbuat mümessilleri deniz kenmez nlnayetsiz başanlar bekler, bü - bütürl arkadaşlara candan sevgiler suna· 

llııışıatdı;e bir deniz kıt'ası hazır bulun- yük milletimize mutlu, ~erefli memleke - :!.'f!!:~ ...................................................... . 
.\ · timize de kutlu olmasını en içten ve te - M 11 ş f , b 1 

15 dllıira1 Şükrü Ok miz isteklerimle dilerim. Ebedi Şef Ata· ,· i e ' ( u·· n ,· ~t-' n ll U'l 
l e rne . an ve davetlile: saat 
Q•rıd rasırn y . türkün yüksek manevi huzurların'.l bu • • 

Osu t erıne gelmişle= deniz 1 A t tk•k ettı tlrıı arafınd ' vesile ile minnetler yoll:ırken, Cümhur· ımarı p anırı e 1 1 
bo ~Üteakib :rn:n ~alınan sellim mar - başkanımız Milli Şef Büyük İnönüne, bü-
~ ilanına 'kum r~m başlamıştır. . yük Mareşale ve sayın Vekflimize de (Baştarafı 1 inci sayfada) 

~~el lllerasiandanı. sancal: çekilme- kendimin ve donanmanın nihayetsiz ve Mili Şefın dun1'ü tet':ik1e-i 
IU nutı.... ~ lllde bulunanlara hita - sarsılmaz savgı ve sev«!ilerimizi bir defa Ankara 5 (Hususi) - CUmhurreisi İnr 

..... l\U soyI~·~r,.. • ., 
SalQ >..y aınıfı d . ·~ 1

• • dcflıa huzurunuzda bahtiyarlık duyarak önü bugün öğleden evvel yanında B:ış • 
lliı ~l'lYa §anlı enızaıtı gemilerimizden 

1 

sunarım. Yaşasın sevgili milletimiz. ya • vekil Dr. Refik Sayclıım olduğu halde 
dalı u\r\oetlerirn~anca.ğımızı çekmek, de • şasm onun kuvvetli, merd ve kahraman Nafia Vekaletine gelerek Vekil Ali Fua-
ta· ' katınak ~ ıze bır denizalb ~emisini ordusu.... I dın makamında bir saa:ten fazla kalmış, 

l'lllı.1 Uzere bu " b d 1 

Sayfa 11 ....... 

. Barem projesi Millet Meclisi 
ruznamesine alındı 

, (Raştnrafı 1 inci sayfada) 
14 - Devlet memurları aylıklarının tevhld 

ve teadillüne dair olan 1452 sayılı kanun ile 
mezkfır kanunun bilcümle ek ve tndillerl ve 
diğer kanunların bu kanuna muhalif hü -
kümleri mülgadır. Muhtellf dairelerin teş -
tuft.t kanunlannda mevctıd ve maaş emsal 
hasılının tamamı veyr maaş f.mSal hasılının 
fazla veya eksiğinin ücret olarak verileceği 
yolundaki salAhiyetler kaldınlmıştır. 

25 - Rlyasetlcümhur teşklli!.tı hakkındaki 
2180 sayılı kanunun 13 üncü ve mezkfır ka
nunun 3011 sayılı kanunla değiştirilen 14 ün
cti ?e Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü hak-
kındakl 2291 sayılı kanunla İstanbul Ünlver
sltem hakkındaki 29:>.8 sayılı kanunun ve bun 
ıann ek ve tadlllerlnln asistan, doçent ve 
profesörlerin hizmete alınış ve terfllerlle mü 
ze ve rasadhane teşkilatı hakkındaki 2530 

maaş asıllarına en ynkın üst maaş derecelln 
de geçmiş sayılır. 

Gerek 1452 sayılı kanuna bağlı kadro cet
velinin ilk tatbiki dolayıslle maaş miktar i 
ları nzalnnlnrdan halen bu vaziyeti mub& • 
faza edenlerin ve gerek bu kanuna ıstına .: 
den maaş mlktarlan indlrllenlerin teU.M 
maaşlarının hesabında evvelce aldıkları m.a• 
nş miktarları esastır. ' 

2 - Al - Halen ücretle müstahdem olan
ların tahsil derecelerine ve l>u kanuna tlbf 
dairelerle maaş ve ücretleri kanunla tayin 
olunan milesseselerde ücret ve maaşla p -
çen müddetlerin mecmuunıı. göre 15 ve IO 
yıllık hizmet müddeti kaydl obnaksızın ı• 
sayılı kanunun esasla..'"l ve bu kanunun ı• 
inci maddesindeki ölçü dahlllnde ücretleri 
tesbit e<'illr. Şu kadar ki bunlar meyanın -
da bu kanunun n~ri tarihinde müstahdem 

sayılı knnıınun mlltehassı.sların hizmete alı- olanlardan hizmet müddetleri Qç seneJI' 
nış ve terfilerine dair hükümleri ve Cüm- kadar olanların bir ilç seneden fazla ~ 
hur Başkanlığı nU.nnonlk orkutraeı teşldlA.t Jarın iki, yukarı dc~eceye geçlrllmeleri caJs. 
\e orkestra mensublarının terfi ve teczıyele- dtr. Ancak bu dereceler terfi n tahvlllera 
r1 hakkındaki 3lMS sayılı kanunun orkestra mükteseb hak teşkil etmez. 
:mensublarının hizmete alınış ve terfilerine Bu fıkra mucibince ücretleri tesblt ed1 -
dair hükümleri ve Pmta, Telgraf Te Tele - Jeceklerin alaca.klan ücret halen almakta Of 
fon idaresi tefkllltı hakkındaki 2822 •Jılı duklan mlttan geçemez. 
kanunun 3080 aayılı kanunla değiftlrllen 28 İnhisarlar Umum Müdürltlğü kadrosunda 

inci maddesi ve 3021 .sayılı emniyet teştl1Atı dahil olup bu kanunun ne§rl iarUıinde mtta; 
ltanunur:un 24 n n nd ve Büyük Mtllet tahdem olanlar balen bulundukları der~ 
Mecllsl teşkllMı hakkındaki 3552 sayılı ka- lerl muhafaza ederler. 
nunun 5, 6 ve 7 ncl maddeleri hükümleri mah B) A fıkrası muclblnce dereceleri tema 
fuzdur · edlleceklerln dahil olacakları dereceler ta_:; 

Bu knnun, 2556 .sayılı hft.ktmler kanunun - tarlle almakta oldukları aylıkları arasından 
da yazılı haller haricinde hAklmler ve müd- fark, memurun aylığından her ay yirmi 1>91-
dehımmrll<.'r hakkmda da tatbik olunur. Şu te .bir11ndlrllmek suretile lzale edilir. Bu fta 

kadar ki zikri geçen kanunun 57 ncl madde- kın izaleslne kadar bu gibllere muvatkU 
.sinde g~terilen terfi müddeti htl.klmlerle tazminat verilmez. ' 
müddeiumumiler ve muavinleri ve bu sınıf - =================
tan .sayılanlar hakltlnda da üç senedir. 

Devlet Demlryolları ve Ltmanlan İşletme 
Umum Müdürlüğü memur ve mli.stahdP.m -

lerlnln ücretleri hakkındaki 2847 ve 3137 
sayılı kttnunlann hükümleri mahfu7ıdur. Şu 
tadar ki hizmete alınışta tahBll dereceleri e-

SELANiK BANKASI 
Te.ı. tarlhl : ussa 

• sa.sına gCire verilecek ücretler bu kanunda-
ki miktarları ve blrlnci devreye hmnete a _ idare Merkezi : tsTANBUL (GALAT~ 
lınışta tahsil dereceleri esasına göre Yeri -J\i,.., 1 bulunu gun ura 'l top - Donanma komutanının nutkuntı mü • İstanbulun iman için hazır1anmış bu u -

"""Utti Yoru2 B b ı lecek ücretler bu kanundaki miktarları ?e 
dt , İÇin de~n : .. u y~lnız ~r~ .a~. teakib bando İstiklal mar~ını çalmış ve nan plan üzerinde tetkiklerde . u unmuş.- birinci dereceye verilen azamı ücret miktarı firlriyeJelıi Şabelmı 

ISTANBUL (Galata Ye Yentcaml): 

MERSİN. ADANA BGrolu 

-.,1\llı.eııud bir .' butu'!'l Türk m11letı ıcın 

1 

bu sırada şanlı Türk sancağı yavaş yavaş tur. Bu arada alakadarlardan ızahat al - bu kanundaki azam! haddi geçemez. Ban'at-
b\ıtçh tat~~ . h~disedir. Bu scvinçJi. kı- Saldırayın gönderine çekilmiştir. Sancak mıştır. kA.r ve i§çUerin hizmete alınl§ında mezkfır 

8aJ ~kkiitı lf~ırakinizden dolayı hepi - çekildikten sonra İstanbul komutanı ve Dahiliye Vekili dün tehrimizde kanunların hükümleri tatbik olunur. 
~~\ dıray, b t!'itni sunarım. vali muavini, donanma komutanını tebrik te ki t yaptı Ücretliler için hükümler 

deırb~ tarihi ~n kısa bır müddet ev- ederek gemiye muvaffakiyetler dilemiş • Şehrimizde bulunan Dahiliye Vekili Muvakkat madde: 
de11~ 11ldirıne tö n~mh:in diğer urunda lerdir. Bundan sonra davetliler Deniz Faik Öztrak dün tetkiklerde bulunmuı • j 1 - Bu kanunun 2 DCl maddealne ballı 
.. ı.~ı ge-·

1
.,... ~enini Yaptığ•mız Ablay Gedikli Erbaş okulunda hazır bulunan p k t Jd b b • de İstanbul tefltllM. kadrolarında yapılan ~ do-"'«<., QU ••• .. ,ız.ın es·d· tur. ar 0 e en era erın la)'JSlle ellerine ıeçccelt para miktarı ene-

1' •nanistan4alti Şaw.rıı 

SELANİK • AT1NA gelllilercı '!!:
1 ır. Filomuza ka· büfede izaz olunmuşlar, merasime nihayet vali ve belediye reisi Lıitfi Kırdarla çıkan kinden nz olanlar aradaki farkı, terfi su.re-

p e Ytlınaz Türk çocukları verilmiştir. Dahiliye Vekili inşaatı devam eden yol - tııe teillfl edinclye kadar almakt.a devam e- • rens p 1 . . . 
1 

, • , • ları gezmiş, Eminönü meydanında istim- derler. 

g;c o • H tler lnnıltere .. e "I cenızaltı lak edilen bina~an g~rm~~: .-:ıatürk bul- Yutarıki fıkra fUmülüne giren veya gir - Her nev1 banka muameleleri 
urUşm 1 • • • • • • varını ve Ataturk koprusunun du~la. - mlyenlerdcn birinci maddede yazılı cetvelde Kiralık kasalar Hrvill 

b. e.er, dun bıttı f c•ası ıçın aleni rını ve köpriideki inşaatı tetkik ctrnıştır. yapılan tadilat dolayı.sile maaş asılları de-

lr t hl
• 7 f t t b l . r ;slerini vaktinde ta - ğl.şmLş ol:ınlarµı gerek evvelki,. gerek yeni ~ 

8 I
"' ~ . . . s an u un ıına :ı: A 

1 derecele1ınde i,eçen hizmet. miıddeUerl eski , g neşredıldı t,h ,,~ at yap•l'c~'< ma~ıynbilm~ ~n ~ti~ak kanununda ~~~~~~~~~~~~~~~~~; 
hıı (B -' • \ • (. • • tadilatı yapılması beledıye tarafından 
tı~~rn. bu~~T~ıa 1 ine!. saufa~a) . {H!>c•nrnr1 1 inci savfndn) teklif edil~~ş ~e bi~ kanun l~~i~ası ha1.ır-

• ~ lınıştir: ş ğıd3kı resmı teblığ faciası hakkında izahat veren başvekil lanmıştı. Buyuk Mıllet Meclıc;mın yaz d:v 
~~er, b ~ ı Çemberlayn. bu hususta aleni tahkikat resi tatiline başlamak üzere olduğu şc g'JD 

bt Prens J> ul~n, Yu~'lSlavya kral naibı yapılacağını bildirmiştir. 1 }erde tadilflt teklifi henüz umumi heye-
huı 0 •le Yen· b" ·· " d d 1 B · · · w t d"l · ı· ~ Unınu t · 1 ır goruşme " a- aşvekılın ızahatından anlaşıldıgı:na e arze ı memış ır. 

"1 'hnda c ş ur. Yeni Rayh bışvckalct göre denizaltı, torpil kovanlarının açık 1 Halbuki kanundaki tadilat Meclisin bu 
t~ b ereyan ed k. · · k a·ı ecı·w· t k 

' u görü en ve birkaç s:ıat kalması neticesinde su alarak batmışhr. I d~\Tc~e .ı ı~tı~aın~ sev. e ı.m ıgı . a -
' Ciııcar ..;ne. Yugoslavy.ı hariciye Bu vaziyeti gören müre~tebat. ikinci böl- dirde ıstımlak ışlerı ve İstanbulun ıman 
~ \Pon R·b~rkoviç i1e Rayb hariciye medc>ki emniyet supaplarını kapamışlar-! o nisbette uzıyacaktır. .. 
h,ıtıı ~Ylern~ . ntropun huzurunda ce -1 sa da, ön kısmı su ile iolan denizaltı fazla Dahiliye Vekili Faik Öz:rak dünkü tet-
: lll\ttr- ıştır Gö .. k·k1 . d b"lh b . 1 c:gul 'ta •tles · ruşmelerden e,•,·el, ağırlıktan dolayı d~niz sathına çıkama- 1 erı esnasın a 1 as.sa u ış e mc)' 
"-~ OıgaYı ik Prens Pol ile refika.c;ı pren _ mıştır. olmuş, şehirdeki gezi9tiden döndükten 

t~ ~ etmiş \1:~gah.ınd~ öğ1e yemeğine Facia kurbanlannın ailelerine m:ıaş s_onra, vilayette bi:kaç saat kalarak va -
~tık f'ltkaı t kseıı: mısafüler, bilaha- b vl kt A L d bel d" lıclen bu hususta ızahat almıştır. 

"il' e bahre . d ag anaca ır. yrıca, on ra e ıyc D hil" V ,_,1. M.11• ş r· 1_. bulu 
" • s sın e de çay içmşi _ .. b" d lis . a ı rve eın ı ı ı e ın ;,.an 
<ıı- . reasa ır yar ım tesı açmıştır. ·n : - bet"l l h l k 

>ttL~a . . teşn en munase ı e yapı a:ı azır ı -
, ·"lliıı "'"Ya kraı naib· . • Londra 5 (A.A.) - Thetıs denızalt~ ge- lar hakkında da validen izahat almıştır. 

oerı· . 1 pre:ıs Poı ve m:u. · · f · t l • f l ·1 1 • ına ziyarer . . • . . . mısı acıası gaze e en az aSt e meşgu e.- İstanbul vali ve hE'lediye reisi Ltltfi 
b.., \' • ı. ge"lıs sıyasi fıkır ' kt d" G t 1 k ,.t . 1 . . 

ı... "it hul'"· muştur. Goru~""r'er ·· · b" t d 1 }.l v d 
.~ "-• esne ol . .. . 1 me e ır. aze e er. u. arma ·~ erının Kırdar evvelki gu-n Yal'Jvaya gitmiş, ba-
:'it • • us \te a ık . ·~· - ' muessır ır arz a yapı mıs o ~ugun an zırhkları gözden geçirmiş<ir. 
L ~de ç lık ve samımı dost- .. h kt • hk"k 1 Ö h "ti ._14 cereyan . . şup e etme e ve resmı ta ı aı yapı - Dahiliye Vekili Faik ztrak bu saba -
\ıı b kadar eden ~~~.•Ş ve ıkı rn:?mle · masın• istemekt('dir. ki trenle Ankaraya dönmiiş bulunmak • 
)')\ abSf>lın tu urun meseleler mev- Çarşamba günü İngilterenin bütün li - tadır. 
~% ~it 1~ r. Yugoslavyayı Alman manlanndaki kiliselerde denizaltı gemi- -=============== 

Uııu a Yaya b ı;1 \ıı ll esası a.., ıyan ve Avrupn sinde ölenler için ayinler yapılacaktır. 
&· ~en it· 1 unsurlarından birini teş-
" ııo •rnaaı 
~ıitntasına ~ aostıuk ve sıkı iş birli - ( Yeni neşriyat ) 
~ ~Ut b evam bahsinde her iki ----------------' 
)'1ıl)aJ)t<:ı: ık kalmıştır. Bu politika, bil- TÜRK ŞAİRLERİ 
~ "hadır. lier iki hükumet, gerek si· 15 r-ünde bir intişar e<ren Turk Şairleri adlı 
'- aı~ a, gerek ekonomik k .. lt"" 1 ansiklopedinin 72 inci sayısı çıktı. Bu çok de-

tflı l 'kar 
1 

ve u ure ı terli esen muntazaman takip etmelerini .ka-
tı'~ 8ağ) §1 ıltlı munasebetlerini bu rilerlmhıe ehemmiyet.le taYBlye etmeyi blr 
~ ~t kat'~:rn esıs üzerınden inkişaf bor~ blllrlz. 
'İ\i h" ı surette azmetmişlerdir. Jlaklm1er n Hukuk - İstanbul Blrlncl 
~ ıtıu UltrJrnet İtal _ • Ceza mahkemesi azaaı Tahsin İ.st.a.nbullu ta-

'l).,,_·"tabak ' . yan hukumeti ile de rafından «Hikfm1er " BakulnH 18ıninde bir 
ı...,·'q>e... at halınde b _...l b .. 
~,·•in ij . - ' U SU! c~ e, ugun kltab ~şre:lflmlştir. 
~ I tnü~~ne çoken gerginliklerin Bu eserde Hltlınlf'r bnnnu tetkik ecmeret 
'ıt ~ hakl un kılacak ve milletlerin abklmı sabıkamız, İt&l:f'Ul, Alman Ye Fran

~ ~ihfı arı ne hemahenk sulhperver sız mevsnatı ile muka.Jeaeler J'&Pl]mıftır. 
ta..' hi t~in .. ,- • • . . lifi.kimler, avukatları ft 88.ir bututına.sıa
~., ~t ettikl ~! ıyecek sıyası fıkır - n alll.kadar eden 418 ayladan mtlretteb bu 

erme kani bulunmak - kitab lM kuroaa atıllnüiadJr. TawQ9 ede
dl. 
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1 

Balaylan geçeli epeyce olduğu halde, 
'(oğulları ilk mektebin dördüncü sınıfın

di idi) Davud. Şekspirin Otellosunu ha
sedinden çatlattıracak kadar kıskançtı. 

Bir insanın, Helen gibi karısı olursa, kıs
kançlık etmeğe hakkı vardır. doğrusu ... 

istecU. Fakat Davud. bir elile onun ağzını 
kapadı. Öteki elile de omuzuna bastırarak 
onu zorla bir iskemleye oturttu. Arkasın
dan kapıya hücum ederek kilidi çekti 
kopardı .. 

MOtebassıs kimyagerler tar~ndan senelerdenberI tetkik ve tetebbu ~~ 
n bütün dünyada tesir ve fttydası mühim olan tamamen yeni bir k"f"-

POskOrtmeye ınzum yok 
Yakmak ınzumu hissetmez 
Hiç bir zahmeti yok. 

Oğullan Jak, yüzü hiddetten kıpkır

mızı bir halde odadan dışanya fırlıyarak 
adeta ağlar gibi bir sesle: 

Yalnız odanızın nya elbise dolabınızın herhangi 

katidir. Sizin başka bir 
meşgıııleniz olmadan 

Hele, gene o insan Davud gibi bir saat 
intizamı ile işliyen 'bir milessesedc muay
yen saatlerde bulunur, oradan mukannen 
saatlerde çıkarsa1 karısı da bunu bilir, 
istediği gibi fınk atabilecek bir vaziyette 
olursa ötesini varınız siz ölçünüz ... Dn
vudu işkillendiren diğer bir nokta da, ka
rısı Helenin, oğullan Jakı, kendisinin 
işte olduğu ve tabiatile serbest bulunma
dığı zamanlar: 

- Ah baba! .. diye isyan etti. Her şeyi 
harab ettin, bozdun. filmlerimi yıkıyor
dum .. perdeleri uyduğu için odandan da
ha münasib bir yer bubmamıştım .. şiin

di içeriye ıştğı doldurdun .. ve filmlerim 
bozuldu, bozuldu. 

EPTA 

- Mekteb vazifelerini yapmadan ev
vel biraz gezsin. hava alsın. İhtiyacı var 
çocuğun .. terancsile sokağa yollaması idi. 

* İşin en feci tarafı. Davud karısına: 

yemeğimizi erken yiyip konsere gitmiye- Davud, ~iran olduğ'..ı yerde put gibi ka-
cek miydik?.. lakaldı. Sonra kansına döndü, ve pişman 

- Ya! .. Demek elbise değiştirlyordun olduğunu gösteren bir tavırla elini öpe-
rek: 

- Peki amma nazlı karıcığım.. tonton 
kocacığın işinde çivilendiği sıralar mı, 

oğlana temiz hava lazım oluyor; ona lfı

zım oluyor, diyelim ... Kendine ne buyu
rulur? Evde kapanmanın 'manası ne? .. 
diye çıkışamıyor, bunun için de sesini çı· 
karmıyor amma gözl.?rini dört açıyordu. 
On~ da borusunun öteceği zaman gele
cekti elbette! ... 

ha! .. Oğlan nerede?. Gene gezmeğe git
miı .galiba?.. Çoktandır, şüphe içinde kıv
ranıyor, yanıyordum. Artık her ıeyi öğ
renmek, meydana çıkarmak sırası geldi. 

Herif nerede? .. Öldüreceğim me!Unu ..• 
Bırak .. bırak .. tutma diyorum beni .. 

- Hayır oğlum!.. Hiçbi:- şey bozulma
dı .. aksine, her şey yeniden başlıyor, dü
zeliyor... dedi. 

Yemek salonuna. yatak odasına, banyo odasına, 
mutfağa. apteshanelere kcyacıık olursanız 

-································ ... ··········-·-······ .. ·· 
Tokat Asliye HukaJı: Malhkemeslnden: 

S I N EK, S 1VR1S1 NE K saıt 
ve bOtOn başarnt1 uzaklaştırdığı glbi fena kokulan da izale edeiNızs, 
hastulıklar mikroplarını taşıyan haŞarattan korunmak için EV Helen, kocasını önlemek istedi. Fakat 

Davud sert ve haşin bir hareketle, karısı
nı itti: 

Tokadın Yar Ahmed mahallesinin 8 incl 
hanesinde kayıdlı Abdal oğlu kerimesi A -
ğavnlnln kocası Erbaanın sakar Qal köyün
den Karakuş o~lıt Boğwı aleyhine Tokat asli
ye hukuk mahkemesine açtığı nlkAh tesçili 
davasıncla.n dolayı icra kılınan muhakeme 

AP ARTIMANINI.ZIN içine bir veya birkaç 

- Çekil; çekil diyorum sana ... İkinize 
-ıe göstereceğim. Artık yetişir .. diye gür-
•di. 
Kadın, içini çekerek inledi: 
- Davud! ... 

neticesinde: Davncı A~avnl merkum Boğusla 
kanunu medeninin n~rinnden evvel dini 
niktıhla evlendikleri ve bu birleşmeden Zar
mln nanıında bir de çocukları dünyaya gelip 

Ve günün birinde Davudun beklediği 
<Şref saat geldi, çattı. O gün saat be 
doğru, derin bir can sıkıntısı ile idaredc> 
çalışamaz bir hale gelen Davud, kıskanç 
bir adamın duyduğu g:.ırib bir hisle pay
dosa yanın saat kala işinden çıktı ve e
vine koştu. Kapıyı 3çmadan üst katın 
pencerelerine bakacak oldu. Bütiln kanı 

çekildi. Öyle ki vücudüne bıçak saplasa
lar bir damla kan bile akmıyacaktı. Zira 
yatak odalarının perdeleri inikti ... 

* 
hfilen 9 yaşlnrındıı ve berhayat bulunduğu tableti asm dk k!fidir. 
sabit olduğundan kanunu medeninin mer'i- Eczanelerde ve bOyOk Bakkaliye ntağazalarında satılır. 

Davud aldırmadı. Hiddetten, kıskanç-

lıktan çılgın bir halde kilidli kapıya a
tıldı: 

yet ve şekli tatbiki hakkındaki kanunun ı bul 
9 uncu maddesi mucibince mezkt\r tarihte D"'posu: Şark İspençiyari L!\boratuvarı T. A. Ş., slan 

- Yuv.amı yıkma"ıt istiyen melünun 
kim olduğunu şimdi anlıyacağım. Ona öy
le bir ders vereceğim ki 0.-nıiinün sonuna 
kadar unutmıyacak .. ben de hiç olmazsa 
diken üstünde oturmaktan kurtulacağım .. 
diye söylendi. Karısı, gene itiraz ebnek 

erlendlklerln~ ~übu~na ve keyfi~~ nfi - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
fustnkl kayldlerlne işaret edilmesine 27/ 4/ 939 -----------------~--------
tarihinde temyizi kabil olmak üzere karar 

Deli gibi merdivenlere seğirtti. Ken:li 
anahtarile kapıyı açtı, yukarıya fırladı, 

karısının yatak od3larına bitişik odasının 
kapısını bir hamlede ardına kadar açtı. 
Karısı Helen, tek başına üzerinde ince 
bir kimono ile adeta yan çıplak bir halde, 
bütün sevimliliği, neş'esi ve kadınlım ile 
bir iskemlede oturuyordu. 

verilmiş ve müdeaaleyhin de ikametgahı 

meçhul kalmış olduğundan merkum Boğusun 
işbu llfımın ilanından itibaren bir ay zarfın
da usulü dalresJnde temyiz hakkı kullanmak 
aksi hnlde hükmün kesbi kat'iyet edeceği llfın 

İstanbul Limanı sahil sıhhiye merkezi 
eksiltme Komisyonundan , 

ı - Merkezimize aid Kavak istasyonunun tekne, kazan ve makine aksaJJSl .~ 
eksiltme ile tamir 'i!ttiriıecektir. 

olunur. 

2 - Keşif bedeli 2619 liradır. 

3 - Bu işe aid şartnameler fUDlardır 
A - Fenni şartname ve liste. 

* 
B - İdari şartname. ıııııtı' 

4 - İstekliler bu şartnameleri 14 kuruş mukabilinde merk~zimlz le\'9 

Helen kocasının böyle bomba gibi içeri· dan alabilirler. f
9
p$f' 

ye girdiğini görünce, :;aklıyamadığı bir 5 _ Eksiltme 27 Haziran 1939 Salı günü saat 15 de Galatada Karamusta 
teliişla sordu: sokağında mezkt'!r merkez binasında eksiltme komisyonunda yapılacak:tıt· 

- Neye erken geldin. Davud?.. Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 6 - Muvakkat teminat parall 196 lira 43 kuruştur. 1' t.> 
- Şaştın buna değil mi?.. Bir hadise, 7 - Bu eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen veslkllıar tıt· 

lıergünkü itiyadımı bozdu .. peki, senin nevra' f, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. aşağı 3000 liralık bu gibi ifleri yaptıklarına dair vesika göstermeleri ~(591J) 
böyle yarı çıplak burada işin ne?.. - - icabında günde 3 kaşe alınabilir. - - . ~ 
=====E=lb=~=e=m==i=d=e;ği~şt='rr=e=c=ek=t=im==.~B~u~g~e~cP~=======================================================================================::::::ı=============================.s::::=~: ~~~ 
cSon Posta» nın edebi romanı: 38 

Yazan: G'OZİN DALMEN 

- Kat'iyen yorgun değilim; yaltın er- Konuşarak yandaki küçük salona 
kenden çalışabileceğime sizi temin ede- doğru ilerliyordu. Nerime de onu taki'b 
rim. etti. Akşamdanberi dilinin altında ol-

- Benim sözümden dişarı çıkılmaz; duğu halJe söyliye.mediği bir şeyi söy-
bunu biliyorsun Nerime; lemek istiyor<lu. Küçük salonun ~lu-

Gülümseyordu; sesinde emreden bir ğu ona kuvvet Yerdi. 
ahenkten ziyade yalvaran isimsiz bir - &nci devriyeniz için sizi tebrik 
şey varclı. etmemiştim ağabey; müsaade ederse-

- Allah rahatlık versin. Yarın bana niz bu ih..-nalimi telafi edeyim. 
Bundan ictinab ederdi; fakat da yalnız kaldılar. Fakat Nerimenin bu geceki tdhassüsatını uzını uzadıya Biraz evvel Feridunun b!ıar ettiği 

bu akşam kalbi öyle derin bir acı muvaffakiyeti, e.:;asen safran gibi san anlatırs:n. arzu hilafma olarak ona. gene ismile 
ve ıztırabla taşıyor, içinden öyle ku - olmı tenini büsbütün sararttığı için _ Yatmıya gitmeden e~l si*1en çağırmıya cesaret edememişti. 
durmuş bir öfke yiikseliyordu ki bütün Nesrin hemen yengesinden müsaade bugünlerde bir gün Nuriye hanımı ka- Genç adrun gözlerinde derin b(r şef-
ihtiyat!arını unutarak yav~ça Semiha isyiterek yukarı ç1ktı. Tenhada oturup bul etmenizi rica edebflir miyim? Si- katle elini Nerimeye uzattı. 
nın kulağına eğildi ve oğlunun Nerime- Nerimeye karşı olan hiddetini düşün - zin1e eve aid bazı müstacel tamirat - Teşekkür ederim yavrum. 
ye karşı olan hattı hareketini ve bun - mek ve küçüklüğünden beri hayatının hakkında görüşmek istiyormuş. Bu e1i bırakmak istiyordu fakat an
dan mütevellid üzüntü ve isyanlarını ışığı gibi gördüğü Feridunun kendisine _ Pekala; fakat fstanbuldan atvde- lıyamadığı bir kuvvet buna mAnl oldu 
anlatmaktan kendini menedemedf. karşı olan kay1dsız ve soğuk muamele- timden evv~l hiç vaktim yok; yann öğ- ve genç kızı kendisine do~ ~erek 

Semiha hanım ev sahibinin sözlerine sini hazmetmiye çalışmak, kendi kendi- fieden ~nra hareket edeceğim. Nasın saçlarından öptü. 
sadece kısa hayret kelimeleri ile mu- sini teselli etmek istiyordu. tamirat imiş? Sonra, aralarında hiç bir ~ geçme-
kabe1e ediyordu. Ancak tecessüsü o Süheyla hanım gelince, d~lardan -- Her şeyden evvet ocakları yaptır- mi.ş ve onun al al olan yaıı.aklanm glSr-
kadar tahrik edilmişti ki böyle bir salon bu akşawın şerefine çıkardıb kıymetli mak lazım. T~ları ~Ü.'J olduğu için memis gibi ilAve etti: 
köşesinde fısıldaşan iki üç sözle kanaat bar<lak ve tabaklarını yerleştirmek ve- hiç çekmiyor ve de~tli duman veri- - Allah rahatbk versin ... Her nman 
edemiyerek ertesi gün gelip «Süheyla silesile, fakat daha ziyade oğluyle bu yor. Zavallı aUe bu 80ğuk havalarda saçını böyle tara: olmaz mı Herif Bu 
h.:'1nımcığının» bu hazin derdine ortak sığıntı kızı beraber görmiye tahammül üşüyüp duruyor. tuvalet sana çok yakışıyor. 
olacağım ve onü uzun uzun dinliyerek edemediği için içerik! sdlona geçti. - Öyle mi? O_lıaldıt Nuriye hanıma 
teselli edeceğim söyledi: Feridun akşamdanberi bir dilziye g6- tarafımdan söyle; en müstacel tamiratı XI 

Yeni hayatın bütün değişikliklerini ~nü ayırmadığı Nerimeyi tekrar mü.ş- benim hesabıma derhal yaptırsın. Öte
evine sokmağı kendisi için bir izzeti fik nazarlanle okşıyarak ona yaklaştı: kilerini de İstanbuldan dönüşün birgün Feridun ertesi gün İzmirden ayrıla
nefis meselesi yapmış olan SüheylA ha- ' - hk defa olarak bir sdlonda bulun- bizzat gider görürüm ve ne yapmak U- rak İstanbula hareket etti. Bazı mühim 
nim. yalnız oğlunu dansetmiye razi et- mak sende fena bir tesir bı.rakmad't yal zım geldiğjnt kendim Uiyin ederim. Bu işleri onu birkaç gün için fabrlbaan 
mcdiği için, her sene yaptığı davetler, - BilAlds ~k memnun kal'dım. evG masraf etmek değer mi bilmem. uzak.laşmıya mecbur etmi§ti. 
danssız ve musikisiz geçer ve davetJi- - O:>k iyi; şimdi gidip istirahat etm. - Ne diyorsunu~ Öyle g{im1 oyma- Bütün geçen vak'alaroan 10Ma Nerl-
ler yemekten sonra çok durmada!ı gi - lisin ... Çek yoruldun mu? Iar w tavanlar var ki tamir edilse mü- ~ birkaç gün için bilhasM eofrada 
derlerdi. Bu sene, Feridunun n~'~ or- - Hayır a.Sabey, yonılmadJm. keımnel bir san'at eMli atarak meydana Süheyll hanım ve N~rin1ıe blacağını 
talığa biraz can verdiği için saat bire ~ Artık bana s,mdeoe Feridun dr, bDo- çıka.caklar. Anc* acıe1e etmek l.AZJıID. d11şünerek üzülüyordu; f.akat ona · a*d 
kadar oturdular ve sonra yavq yavq nu tercfh edt~rum. Hem ,.na 88beh gttn1dl o gt1ze1 bina gıOrO.yftp lfJStlJ.yar. her pyt evvelceden cmr,o.nm Feridun 
dağıldılar. yuahaney. 191me, bhbf saat fn1a • - 8ahl m1 ~ldyonunT Ben o bin&- gitmeden evvel buna da bir çaN buldu 

Son misafirler de gittikt.en sonra Sil- yuyarak. bG ıkcadd ,F~ ya bit ayalı~- Btr ,an ~p v• ölley.in yemekte, annesinm )'UllDda 
'ıeyıa hanını oğlu ve iki ient kız saıon; dtnı..Str. ' ge~ b~ · Nerlmey tU mleri söy~ 

- Benim gaybubetim esnas~ ~ 
rikada çok iş olmıyacak; sen de~ 
gün sabahtan akşama k8d'a1'

1
A Jıtlt' ~ 

biraz istirahat et ve gez. M~ bi~ A' 
yeme'klerini Reşatllarda yıye ~(IJ~ 
sonra onlarla birlikte gezıni~e el :61{ 
niz. Bu hafta sinemalarda gü.z ıııt , 
ler var, bunları da görebillt'S~ fi 
arkadaşlarını, onlard~ yiy~)"'ıiJ1.J., 
meklerin bedelini vermek 1' ~· 
sun gibi yapmadan, sen sineııı9 1, 
türürsen pek münasib olur· ~tl1': 

Bu sözler Nerimeyi pek nı e1' 1e 1 

mişti. Birkaç gün beraber ye:~{ıt. 
sokağa çıkmakt~n F"1ı~ye il?Jııst11'ı(-~ 
de sevinecek1erıne emındi· ~,..ıı',ı 
işlerini büsbütün ihmal et:rrı e}ctf ııı,r 
sabahaları yazıhaneye ~trn il~' 
göstermedi. Feddun beyın Jl1 ~1'·. ; 
smı suiistimal etmek isteıniYo~ ~· 
Müs~.maha! Feridun beyde~ 

duğu genç kıza karşı bunda!\ ~' 
yük ve derin bir his vard~. ttrııf 0 ' 

Genç kız onun sözlerinı h~ 1°'' ~ 
yanaklarının kızardığını ~u~~ııi ffl'' 
nun bakışlarını, saçlarını 0P l slll~cf 
şünürken titremekten kendtfl ıııı Y, 
yor, bu titre~enin. ~o:kud~fl ıı11'ıf't ~ 
sevinçten mı ge ldıgını anI "f tıııtP t,) 
«Bana karşı büyük bir ff1t1 t1 ~p· 
şefkat gösteriyor ... Onun bUJl ~ 1 
sı ne acayib ŞEy!> 1i bif ~0•( 

Ancak, herhangi tecrübe e~ ıer 
~n bin bir ümid ve hEIYal rn bıı#ıı ı~' 
bilecek olan bu vak'alarda;eri~ iı' 
Iü bir mana çıkaramıyor, ~~ 
sevilen bir akraba kızından geti 
şey olaibileceğini aklına bile J 
yordu. ı.M .... "4' 

· (At~°' .. 
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BATTAL GAZİ 
Baron de Tott'un hatıraları 
I! sgefhilit ıtfapcaıt@ 09 

iskenderiye varoşlar1 
Yazan: ZIYA OAJaB 

Zavalll Bizans zabiti 
~· ?naiyetinde:ki J 

Nekropolise kadar uzagau ve Pozene müntehi olan ovada 
hala sokakları farkedilebilen varoş, şüphe yok ki 

harabeleri altında birçok servetlere maliktir ~U nıuavin .b. k atlılardan, ken- ile on misli faik bir kuvvetin üzerine l.•fükla çakhğı şarkı il:iittikten sonra; 
~atı) (I) .f ı ullan?ığı .. (Melik atılmak, 'kolay bir ~ değildi... Fakat tekrar: Tercüme eden: HDSl"fİ 1 Cahi ~ Ya1~11 ~ uıun ~~ ~~hır ko~y: ~e- b~ düşünceden sonra Battal Gazi bil - - Hu .. hu, hu .. hu, hu, hu, hu ... 
tiııde ttaı Gazı t bb" ereye gırı.ştı. yuk bil' crzim ve irade ile şu kararı ver- Sesleri işitildi. Ve o ikımıldayan göl- Fakat ~arabelerin geni~li~_in~ ve ihtişa-ı zıların sütun~~ ~~~esini bildirmele~ 

mına goz gezdirince, en buyük vasıtala- akla daha tabu gorunur. ıL"" ll<ıele d, · eşe us ve hareketle • di: g~ e de, birdenbire kayboluverd1 
~u b· e ıvordu Ç" k" ~it ır köşe~· · . un u, ormanın - Ne olursa. olsun .. Mesih kalesi. ya nn ancak onları kullanan asra ve bunlan Taşın. temelin, tepenin ve başlıkların 

kullanmağa memur edilen adamların de- şakuli vaziyette bulunduk1arınn dair bi9 
hasına göre bir kıymetleri olduğu anla- .Şüphe yoktur. Fakat yekpare bir tepe 
şılıyor. granitten terekkilb eden bu muazzam 

& L_ tce atım ıne çekılmekle beraber benim bayrağımı taşıyacak.. veyahud 
""1"- ın orada uzu · · a «ınııyacağı n zaman gız- ..bana n:ezar olacaktır. * 

~~ uııa bina nı çok iyi biliyordu. Dedi. 
tlllıje~:ni b~~ ~elik pehlivatı ile mü-
4rıa~i elbiseıedıkten sonra derhal sır
Ciy ~!'inden 

80 
ri pıkararak Bizans as

tı.: dı. ~end· hYdugu elbiselerden birini 

Kapı karakolundaki askerlerin aije
di. elli neferden ibaretti. Sahte Bizans 
neferi. a1dığı mükafat parasile, bu as
kerlere bir .şarab ziyafeti çekti. 

Kendi ticaretine Avrupayı, AfrikaYJ, parçanın ne gibi vasıtalarla yuknrı kale 
Hindistanı teşrik edecek bir mevkide kfün 1 dmldığını tahmin edebi!mek zordur. B~ 
olan Mısır bir limana muhtaçtı. Bu liman işin maçuna olmadan yapılabileceği nkl~ 
geniş ve yanaşılması kolay olmak icab s1ğmaz. Buna bakarak Arehim(-de'in 
ederdi. Nil ağızlarında bu muh~enat- cknrga:11 sının Mısırda bizden evvel tak1 
tan hiç biri mevcud dcğiidi. BIJ sahilde lid edildiğine 'hükmeylemek lazım geli~ 
mevcud bulunan yegane liman. nehirden yor. Bu da Vezüvün lavlarının altında bi1 

on iki fersah mesafede bir çölde idi. Onu zim marangozlanmızın cvalet> ve cvar"\ 
da ancak cür'etli bir deha görebilirdi. O- lope:. lerini bulmaktan daha az hayre~ 

:"la ~L 1 ançer· · b ~ ~ıad1 B· mı, u elbisenin al 
Cinı d . ızanslının enl' .. ı·· d'" h a bo ı yuz u uz 

~ve'lzad Ynumı taktı. 
,,~ttı. A~~~n, Meliik pehlivana tes

«ce terk~tti~r ata bindi. Karargahı 

°'ne * --ı,,, · raı İrakli " 
~laıt l'i fırkasını ~ l'1e maiyetindeki 
~!~~~en sonr: orosıarda uğradığı 
~ı·q'\, tekrar ! ~o1udaki Bizans 
~ al'dı. Çünkü ı~tiyat tedbirleri al -
~y~ :Sattaı Ga~· ı~f sene evvel olduğu 
' k gelerek ~ ının teikrar bu mınta .. 
l.fes~~kuy0rıa:aı~aratı altüst etmesin

~birı ltaıesinin 
~itam ~re riayet e ~uhatızları da, ayni 
)l>tla ilnıak içi dıyorlar, bir baskına 
~e;:· n Çok dikkatli davranı-

~e litnefrn Battal . 
~esın :Sizan." as Ga~ de, sırtmda li
~"kit lıı kaPISın<J ken elbisesile Mesih 
l?ıl:ı~,, ~dildi. b' an gireııken, derhal 
~ ... trı • ır 

tabitıerı alt için k casus olup olmadığı 
tiC\>abta tallfınd apı mu'hafızlarınm 
'8atıa~ ~eçıl'ild~n, ~den inceye is

ttcltasın, ~ti, b · 
l(elldj 0:ıt hlit{\1'. u fsticva b esnatı;ında, 'lt ~rine e lıı:eliklerini gösterdi. 
11lıı 0 ~ tal'llfa ~k bir şüphe celb 
etu .. ı>e adar acıklı bir' ~ol'()Sı}ar vak'a
~ l{~~ra da: lısan ile tasvir 

Ilı .. "at.'\, bu f el~ketten 
, feda en "e 1'1li1Jet ~ kurtulınasaty-
~hı.ı, d~ Patiry Ugrunda canları-

tıa d )'dırn "bot arkadaşlarımdan 
l\.' af "· .oUJl<l 

~uıYe, ama bir hfcab an sonra hr)yat 
~d~ htt!~e ?nüessı r b~erecı· ekti.r. .. 
~ e, bu"""ll ~rdt kf· . r . ısan ıle soz
~ )\iit b Bahte Bi ' dınlıyenlerin kal-

ldi. ır fefkat uıns askerine karşı 
\~t>ıcı 'le nıuh~bet husule 

Ca~ın~Uhaf12ları .. 
\' llat·ırı ornuıun ~ zabıtı, elini Bat
it... ~ite 1t')'otı. ~ a oyarak: 
~' llin. tğer 'bu~rd ve kahraman 

ltı@""'- rada k-"-- k . 
l\ . .'~ -•lflUniyet]e . aınıa ıs -

~'"'<il n seni nıaiyetime 
~: •ttaı Gaıı 

~ ~elta ' kısa bir düşünce 
~-lıJ~lA, lab't 
~11l\ ht tfrnt ifı efendi... Yanda ka

a il t lrıetnn a ebnek için, ben de 
bj~~ ~ oıUyo tınfyetle bura'cla kal -
~hı' ~ab rurn. 

\.. ""t t, d "erdi. 
>\~ 'll trhaı k l 

hı .. eae~}'i ara e kurnnadanına gi-

~ ~u ~diJkz:ı~u~andan, bü
~ il 'hıt dar bilYilk reli: 
\~. fltıl&ker nı tl rnacerada11 kur
~~ a bı; 'ka~ aka mükafat gör
~~~ 811lh \1e bı:e~f elbise, sağlam 
)~1 ~ı. ıniktar güm~ pa-

lı Qf~ 
~\ı ~fr 'lerd1. 

\:' ~ ~ıı. ha * 
~1 ~l~ll Ylece Mesih kalesinin 
~ ~~ Rt~. i:!eştikten sonra•, 
~~'.~ ,.:l'ıııı gezen IA, kaledeki as
~ t ~batı.ı oldu~ Mevcud askerin 

'l'ıtı~ h&lkı d ôğrendi. Kale-
\' q;_ ş etrneır tı a icabına göre aıske
~ haıe zere kAmilen silfilıa 

\ eti, flç:n~:an, kalenin mil-
~~~ tecavüz ediyor-

~ ~.!·~~~yi biraz dü
~ ~<..\611JlU, fiç yüz kişi 

' ~11 De CMellk Gazi)yi 
~~il& ---~ab tarihle -
~ ~ bir Ço~. Mellt 

ile fllılcs tenç oldutundan 
49ttiitünden bahse-

* 
Gece.. kale derin bir sükun içinde 

uyuyordu. Sahte Bizans askeri olc.'n 
Battal Gazi, kale kapısının .. üstündeki 
burçta nöbet bekliyordu. Fakat bu .nö-

beti beklerken gözlerini. kalenin hen
deklerinden ayrrm!yor .. bütün dikkati
le etrafı dinliyordu. 

İki tulum şarab eı kadar çabuk bo -
şaldr ki, üçüncü bir tuluma daha ihti-
yac gösterildi. Fakat üçüncü tulum 
yarıyı bulmadan , karaJkol efradı, artık 
tamamile sarh~ olmuşlar.. birçdklan 
da yatak1arına çekilmişlerdi. 

Gecenin o derin zulmet ve sükCıncti Sahte Bizans askeri: rada bir şehir bina etmek lazımdı. Plan- verici bir şey değildir. 

_ içiniz arkadaşlar!. Hayat, çok a'Ca- larım işte o deha tersim etti. İskenderiye Bu abide Mısıra giı;lenlerl cür'etkarh~ 
yib şey .. insanlar: yarım saat sonra, ne yeni ~apılı:ke~ onu nasıl bir şe_vket ve n~ ha~ette. bıra~an y:gane abide ~e~ı1 

içinde birdenbire: 
- Hu .. hu, hu .. hu, hu, huu ... 

Diye. hazin bir ba)"~kuş sesi işitildi. 
Batta1l Gazi gülümsedi. Derhal, ses 

l kl b·ım· 1 
k . ka haşmeı sevıyesıne yükseltti~ Üzerinde dır. Yukseltılmesı aynı surette muşkül 

o aca arını ı ~yor ar.. e serıva, - .. f . · 1 Kl tr "ğ • k M 
k d 

. .
1 1 

. ·k b scyruse er kabıl olan bir kanal ile onu o an eopa a cı nesu yu arj ısırd~ 

gelen tarafa eğildi. Hendeğin karşı ke
narında, bir gölgenin kımıldadıhrını 
hissetti. 

za ve a erın acı cı ve erme ur an . . . . . . . . . . . Nıle bırleştırdı. Bu k.anal ziraat için de mebzul surette bulunan ınşaatı YunanJıı 

Hemen ka1e bedenlerinin siperlerine 
dayand1. Islıkla bır şarkı çalmıya baş -
!adı. Bu şarkı. Ma'latyada düğün alay
larında söylenirdi. Ve bu şarkıdan 
sonra da, derhal pehlivanlar göreşirdi. 

olup gıdıyorlar. Onun ıçın, bır dakıka 1 faydalı idi. İskenderiye bütün milletlerin tarın sanayiine atfetmeğe imkan bırak.: 
nızı hoş geçirmiye halkınız. Birer tas I şehri. ticaretin payitahtı oldu. Barbarlık maz. Hatta Pompee sütununun başlıkla~ 
şarap daha yuvarlayıruz. Ben burada ı asırlarının yıkmış oldukları enkaz ou a- nnda cachante:11 yapraklarının pek kaba 
iken, hiç bir §eyden korkmayınız. Şu zametc şehadet ediyor. Havırka.· bir el bir tnklidi göze çarpar. Anlaşılıyor ki bu~ 
kapıyı. tek başıma bile uzun zaman bekleni\·or ki bu enkazı kaldırsın ve i!l- rada çalışan eller Phidias'ın kale.mini kul
müdnf::\a edeöilirim. Azizler, hepimizin san mfüekkiresinin tasavvur edebilmiş lanmaktan ziyade muazzam kütleleri ye~ 
yardımcısı olsun. olduğu en muazzam bir binayı yeni baş- rinden kaldmnağa daha alışkın idiler 

Hendeğin öbür tarafındaki bavkuş 
sesi kesi1mişti. Fakat, Battal Gazinin 

Diye, bağırıyordu. tan kursun. Mısırlıların ellerindeki mPhare! ancaJ< 
Mısır sahili boyunca imtidad eden ka- hiyerogliflerin hak~tinde bir dereceye k:ı· 

ya temr>li gösteriyor ki Fener adası an- dar kendısini gösterir. 
(A1·kası var) 

Spor ve beden terbiyesi 
ile alakalı zevata 

Başvekalet beden terbiye i genel .direlttörlüf üıden 
Genel direktörlüğümüz tertib edeceği bir spor müzesi kütübhanesine ve neşre

dilecek broşüre konulmak üzere aşağıda ki maddelerde gösterilen malumat ve 
resimleri toplamak kararındadır. alakalı zevatın bu ilanımız, mektul:l yerine ka
bul, buyurarak laakal 6X 9 eb'admda bir fotoğraf ve tercümei hallerini (Ankara
da; beden terbiyesi genel direktörlüğü) adresine göndermelerini rica ederiz. 

1 - İdman ittifakının teşekkülünden i.ibaren umumi merkezde. federasyonlar
da ve diğer heyetierle mıntakalarda çalışmış olan zevat. 

2 - Beden terbiyesi ve spor işlerine ötedenberi emek vermiş olan zevat. 
3 - Şimdiye kadar muhtelif sporlarda Türkiye rekoru kazanmış olan spor

cular (rekor nevileri, kazanılan yer ve tarih). 
4 - Muhtelif sporların milli ekipleri içinde yer alınış ve milli temaslara işti

rak ettirilmiş olan sporcular. 
5 - Beden terbiyesi ve spor için eser meydana getirmiş gazetelerde ve mec -

mualarda spor muharrirliği yapmış ve spor gazetesi çıkarmış olan zevat (bu ze
vatın mükün ise eserlerinden ve yazılarından birer kolleksiyonu '!:>irlikte göndcı -
meleri rica olunur. (3933) 

1 lıtanbul l elediyesi ilanları J 
Beher metre murabbaına 50 kuruş bedel talunin olunan Fatih yangın yerinde 

248 inci .ıdada 16,40 metre yüzlü 49,20 metre murabbaı Belediye malı arsa sa
tılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. Şıp-tnamesi Encümen kaleminde gö
rülebilir. İstekliler bir lira 85 kuruş1uk ilk teminat makbuz veya mektubile bir
likte 19/6/939 Pazartesi günü ı;aat 14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B.) (3908) 

Senelik muham- İlk 

cak İskcnderiyenin göllerinden teşekkül Kleopatra iğnesinin dört tarafı da b\,\ 
etmiştir ve iki havzaYJ birbirinden avıran hiyerogliflerle doludur. Ksidesi enkaz al1 
zemin denizin oraya atmı~ olduğu enk;u:- tında kalmış olduğu için n~ Üz('rine isti1 

dan vücudc gelmiştir. Bu yeni s:ıhil bu nad ettiği anlaşılamıyor. Fakat buna ben-1 
müşahedenin dQğruluğuna şehadet erli- zer diğer bir iğnenin df"Vtilmış ve kırılmıi 
yor. Dalgalar hergün o sahildf' birçok bir halde birincinin yanında yatması göR"!' 
mahkCık taşlan meydan:ı çıkanyorlar. Bu teriyor ki bunlar dört tunç kaide üzerine 
taslar ancak eski tskenderiye şehrinin is'tinad ediyorlardı. Bu iki dikili taşın bir~ 
taşları .olabilirler. birlerinden müsavi mesafed~ iki muazznm 

Eski 1skenderivenin harabesi her adım- bina üzerine dizilmiş olmasından anlaşıl .. 
da eski haşmetinin nişanelerini gözönüne dığına göre bunlar bu mevkii tezyin edi-· 
kokuyor. Surun arzettiği Makedonya ymlardı, kalmış bakayaya göre bu bina 
mantosu müessisini hatırlatarak şehrin bir saray olmak icab eder. Bu saray Kle
uğradığı müteaddid tahrib ve yo.ğınalar opatraya isnad olunuyor. Oldukça iyi, 
esnasında barbarlara bi!:' hürmet telkin muhafaza edilmiş bir -ırotonde:11 in ve bil·• 
etmiş gibi görünüyor. İskenderivenin sa- hassa onun etrafındaki zindanlann birı 
nnYiini ve servetini muh<ıf aza ~den sur- mahkemeye delalet ettiğini açık surette 
lar bugün de hala harabelE'rini mildafaa gördüm. Duvarlardaki sıvaların hala bo· 
ediyorlar ve inşaat bakımından bir şahe- zulınamış olmasına ş~ım. 
ser arzeylivorlar. ( A,·kası var) 

Bazı müverrih ]er milslüman] arın yık· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••··••·••••••••••••••••••• 
kl k. Yalova İCl'a J\lenıurlufundan: 

tı arı es ı sur yerine bu suru inşa P.tmiş 
olduklarını iddia etımektedirler. Fakat 
bu tahribkarlann ellerinin müdahales: e· 
serlerini tanımak kabil~e onlar da ancak 
tamir .görülmüş sur aksamı içinde müşa
hede edilebilir. İskenderiyevi Necropo
listen aYJran surlann inşaatım onlara 
atfetmeğe imkan yoktur. Pompee sütu· 
nunu onlar yaptı demek bundan daha 
manasız bir söz olmaz. 

Yalovadan Hüseyin Öztürke borçlu ve ika- ı 
metgA.hı meçhul bulunduğundan hakkındaı· 
ilanen tebllğat icrasına karar verilen Eşref 
oğlu Remzlntn mahcuz Yalovanın Cümhurl-t 
yet caddesindeki 78 tapu numaralı dük1t:An1 daki nlSlf hisseslntn 4 Temmuz 939 Salı günü} 
Yalova icra dairesinde satılmasına karar ~ 
rilmlftir. Bugünde sürülen peyJer muham J 
men değer!n % 75 şint bulmazsa satış on beı 
gün uzatılarak 20 Temmuz 939 tarihine mü~ 
sadif Per§embe günfı yapılacağının borçluy&.J 
tebliğ maltamıns kaim olmak üzere llAn olu-. 
nur. ' 

Gayesi ve müessisi meçhul bulunan bu 
abide Necropolis ile İskenderiye surları 
arasında kanal kurbündedir. Muharrir- ,••••••••••••••llııı. 
lerin ifadelerine göre, Mareotis gölüne 

men kirası teminatı kadar imtidad eden. varoşlarda bulun-
Karaağaç müessesatı pay mahallinde ı No. ot deposu 104_00 7180 mak icab ederdi. Pembe granit parçala-

• > • > 2 » > • 120,00 9,00 nna ve bilhassa sütunun etrafındaki eski 
> > • > 3 > • > 130.00 9.75 temellere bakılarak Pompee sütununun 
• > • > 4 > • > 140,00 10,50 pazar meydanının üzerinde bina edilmiş 
> > • > 5 » > > 140,00 10,50 olduğu tahmin edilebilir. Fakat zamanın 

Yukarıda semti ve senelik muhammen kiraları yazılı bulunan Karaağaç mü- karanlıklan hududundan öteye araştır-
essesatı pay mahallindeki ot depoları 9-1<' senesi Mayıs sonuna kadar k. malarımızı götürmeğe kalkmıyarak diye. 
·ı k .. ıraya ve- b ı· · k. b b'd rı ~e uze~e. a~ı. ayn açık artırmaya konulmuştur. Şartnameleri Encümen ka- i ınz ı u a ı enin sadece bir tetkiki 
ı:mın?e görülebılır. İstekliler hizalarınd!l yazılı ilk teminat makbuz veya rnektu- insanı hayran bırakmağa kafidir. M. Ma
bıle bırlikte 19/6/939 Pazartesi günü saat 14,30 da Daimi Encü~ende bul - illet ile diğer seyyahların verdikleri taf
bdırlar. (3918) uruna silatı burada tekrar edecek değilim. Ben --D?şkünle.revi isminin Darülaceze olarak tevsimine, Umumi ineclisin 16/5/939 
T. li toplantısında kara:- verilmiştir. İlan olunur. (4007) --Karnesiz otomobil, otobüs. kamyon ve kamyonet kullananlardan alınacak pa-
ra cezasının 25 liradan beş liraya tenzili uygun görüldüğüne Umumi m r · 
12/5/939 T. li toplantısında karar verilmiştir. 11An olunur. C4009) ec ısın --Boş ve dolu arabalarla yüklü ve yüksilz ha anatın 1 . 
tine kadar sabahları sast 8 den dokuza alr"aınlayv t 17Mdarttan Eylıll nihaye-
T . . • "'9 n saa en 20 ye ı,...,., ı ı 1 
eşnnıevvelden Şubat nihayetine kadar ıabahları saat 8 d 9 .,..,,,,' ... ~ ç n 

17 den 19 a kadar Karaköy köprüsünden aeçmeı ri . en'i a, ..._,.amlan saat 
e e nın men ·ve evvelce bu hu,. 

susa müteallik milttehaz kararların bU ,rure\le tadili D imi En ·· · 
T. :i içtimaınd& brarlaıtınlmı§tır. llin olunur. (4008; cumenın 12/5/939 

-· 

yalnız üzerine istlnad eden kütlenin va
rısı cesametindeki bir taşa dayanan ·bu 
muazzam abide o kadar asırlardanberi 
ancak iki sathın birbfrlerfne gayet iyi su
rette intibak etmesi ve ufki surette ke
silmelerinin gayet mükemmel bulunma
sı sayesfnde payidar olduğunu si5yliye
ceğim. Temeli tutmak için yapılınl§ gibi 
görünen blokaj içindeki çukurlarda açık
ça tetkik edilebe1eoek bu istinad nokta.c;ı 
toprağı terkib eden kalker kaya i~ine 
az çok derin surette sokulmuş bir granit 
parçasıdır. Meydana çıkmış cephe üze
rindeki hJyerogliflerln tetkiki bu tMlel 
tafnun bfr cıbelisin [dfldli tat] parÇU1 oJ
dulu zannııu veriyor. Maamaflh bu ya-

Açık mesameler dııima siyah 
noktalımn ve sivilcelerin te· 
şekkOIOne zemin hazırlar, Cfl· 
dfnizfn mosnmatım sıkıştırmak, 
sivilce ve çillerlnizi izale etmek 

için siz de 

HREDl PERTEU 
Kullanınız. 



14 Sayfa SON POSTA 

Yeni tarihi romannnız: 2 

• 

1 Balkan -güreş şampiyonası Temmuz 
Yazan: Huen Adnan Giz 

" Düşman donanması Dimyata visıl başrnda Bükreşte yapıllyor _ 
• ·ıı gıı-

4 Temmuzda başlıyacak olan bu müsabakalar 1~ 
oldu Sultanım. ilk tedbirleri aldık!,, reşçilerimizin derhal kampa girmeleri lazıın ır 

Balkan güreş şampiyonasının 4 Tem • nel 
DUnkU kısmın hU1Asası 

Bir gece yarısı Kahlreden çıkan bir aUı 
doludizgin şimale doğru yol aldı ve nlha -
yet gene blr gece yıırL'!l bir ordugAhta atın -
dan atladı. Burası FUlstln çöllerinden bir 
parça idi. At.lı Sevüktekin yltlt blr köle -
mendi, derhal Mısır sultanı Melik Sallhhı 

~dırına girdi. Sultan ~ında açılan bir 
yarııdan muztaribdi ve bu yara kanserden 
başkıı blrşey değlldl. 

Eyyubller soyunun bu yi~lt hftkümdarı 
Bevükteklnln uzattığı mektubu otuyunea 
blddeLlnden blr aslana döndü. Çünkü büyük 
blr haçlı donıınması Kıbrıstan Mı.sır üzerine 
hareket et.mlştl. Melik Salih kumandanlarlle 
bu htıdlse üzerinde görüşmeler yaptıktan son 
ra haçlı ordusuna şiddetle mukavemete ta -
rar verdi. 

Kahire sarayında lae Ay§e tsmı.nde bir genç 
tız gözleri yollarda Sevülttekinl betllyordu. 
Saatlerce yollnrıı baktıktan sonra btrdenblre 
bir sevinç çığlığı kopardı. • 

(Roman devam ediyor) 

' ({il-

- Geliyor! 
- Kinı? 
- Sevüktekin!. 
Hakikaten uzakta tozu dUmana ka

tan bir atıı dolu dizgin sar8']'a yaklaşı
lYOrd u. Münise: 

- 1' .. akat bu hiç de ona benzemiyor!. 
dedi. 

- A ben tanımaz mıyım kardeş? 
- Se\rüktek:in güzel bir gençtir, bu-

nun sakalları var. 
- Tabıt olacak' Kaç günlük yoldan 

geliyor! 
Gelen Sevüktekindi. A~ elini göğ

süne Mstı: 
- Ah kalbim öyle çarpıyor ki Milni

se!. Sen koş ibaş ağaya söyle! Meli!kenln 
buyruğu var, Sevüktekini doğru yuka-
n çıkarsın!. · 

Münise şeytani bir gülüşle ko~. 
Birkaç dakika sonra Sevüktekin gö -
ründü. Bu uzun ve mühim yolculuk 
rzavallı genci fena halde yonnuş, çölle
rin güneşi yüzünde yanık bir iz bırak
ml§b. Ayşe onun bu hali karşısında bi
raz sendeler gibi oldu. Gözlerini ka
padı. Kendine geldiği zaman genç ada
mın kolları arasında idi-

- Seni öyle özledim ki Ay.şer. 
- Ben de seni, ben de seni!. 
Fakat bu ~şk sahnes1 pek uzun sür

medi. Genç kadın Sevükteldntn kuv -
vetli kollırn arasından lfemen sıyrıldı. 

- Fakat biz çıldırdık mı? Melike 
beş adun ötede seni bekliyor. Bizi bu 
halde görseydi mahvolurduk. Dur gel
Cliğini haber vereyim. 

Hemen koridorun nihayetine doğru 
koştu ve atlas bir perdenin ardında 
kayboldu. Birkcıç saniye sonra: 

- Gidniz -diye çıktı- Melike lıaz -
retleri sizi bekliyor! 

Sevektekin Melikenin husus! silah -
şörlerinin kumandam ve onun en saldık 
mutemedlerinden biri idi. Melike onun 
nice zamandanberi gene en yakın ca
riyesi Ayşe ile seviştiklerini sezmekle 
beraber onlan kaybetmek endışesUe 
evlenmelerine bir türlü müM.ade et -
mi yordu. 

Genç adam içerde ~ kalmadı. Çı
kar çıkmm gene Ayte yanına k~tu. 
c:A.'rtık seni kolay kolay bırakmam!• 

<iiyordu. Birden meı:divenden gelen 
sert ayak sesler.i :iki AşıA) birbirinden 
ayırdı. AYF13: 

- Yakalandık! diye titredi. 
Fakat tetik davranan Seveirtekin bir 

mermer sütunun ark,agına gizlenmişti. 
Merdiven başında ihtiyar bir Ennk 
~ 1 ) gözüktü. 

- İzzeddin Aybey Melik• hazretleri
ni göm~f>.k arzusundadır. 

Ayşe koştu: 
- Buyursunlar Melike haızretleri 

kendiler~ bekliyordu. 
Duvarları türlü nakışlarla snsın mer

aivenden genç ve çok şık bir erkek Çl
IO.yordu: 

fzzeddirı :Ay:OOy! 

(1) En.üt hadım atua. 

Türk - Kölemen ordusunun en nü -
fuzlu bir kumandanı, Mısır tarihinin 
meşhur bir şahsiyeti ve bir trajediyi 
andıran şu yazının jönprömiyesidir. 

Merdiven başında yerlere kadar eği
lerek kendisinı etekliyen Ayşenin ya
ıyığına bir fiske kondurdu: 

- Günden güne güzelleşiyorsun Ay
şe! 

Kıpkırmızı olan genç kadın mermer 
sütunlara doğru ürkek bir nazar at -
maktan kendini alamadı. 

Önd(' ilerliyen Ak Enük atlas perde
yi araladı ve Aybey saygı ile içeri gir
di. 
Şimd; tarihte •Secretüddür .. (2) na

mile anılan Mısır İncisinin huzurunda
yız; çok zengin ve çok muhteşem bir 
oda ... 

Dört ymna gümüş inci ve sadef ser -
pilrniş. 

Fakat bu yuvanm sahibesi o kadar 
güzel ve can çeldcidir ki bu oda ancak 
onun giizel v.a4r1ığını çerçeve'liyen ve 
yaldızdnn bfr altın madalyondan iba
ret kalır. işte yüksek bir divanın üstün 
de bir aŞk ve saadet heykeli gibi yük
selen o muhteşem kadın! 

Ne yazık ki o ;kurunda ve o ülkede bir 
(RafaeJ) bir (Leonard) yetişmemiş ve 
o yüce güzellik bugün gözümüzden u
zSk kalmıştır. Artık Mısır İncisi ile 
aramızda -Zühal yıldızını saran o par
lak hale gibi- nurdan ve ışıktan yapıl
mış bir b~Iuk vardır. Sevgili okuyucu
lar, bu boşluğu hayallerinde yaşattık -
lan en güzel Türk kadın tipi ile süsli -
yebillrler. 

Ay'bey - o gilzel yüzü yakından gören 
mes'ud adam-bile ona bakmıya cesaret 
edemiy<'r. 

Mahcub bir delikanlı gibi başı önde 
ilerliyor, yerde sürilnen bir ipek eteğe 
eğiliyor. MlSll' İncisi el.inde-incilerle 
bezenmi.ş-yelpazeyi ileri doPt! uzata-

(2) Mtınam: İnci ağacı. 

rak genç adamı bu hareketten alıkoy· 
mak istiyor: 

- Rica ederim Aybey dik durunuz, 
bir askere bu kada'r eğilmek yaraşmı
yor. 

- Huzurunuzda eğilmek her Mısrrlı
nm borcudur sultanım! Fakat her Türk 
önünüzde dokuz kere diz vurmalıdır. 

- Bu hoş işte!. Sizin her hareketiniz
de Türk türesine bağlı kalmanızdan 
büyük bir ze\'k duyuyorum. ana yurt
tan küçük çıktığınız halde türemizin 
bütün inceliklerini unutmamışsınız! 

- Ana yurttan uzak bir ülkede var
lığımız: muhafaza için dalına bu nok
talan göz önünde tutmak fikrindeyim. 

- Ben de bu düşilncedeyim Aybey!. 
Fakat ayakta durmayın oturun şöyle! 
Şimdi söyleyiniz ba'kalı.m vaziyet na~ 
sıl? 

GüzPl kadın ciddileşmişti. Ay.beyin 
alnında iki çizgi belirdi. 

- Yanılmıyorsam yedinci haçlı sa
vaşının ( 3) anf esindeyiz sultanım size 
yeni bit' üzüntüden-bahsetmek istemi
yorum. 
Şereretüddür ka~lannı çattı. 

- Yıllarda·nberi sevincini sürdüğüm 
ve üzüntüsünü çektiğim bu yurdun bu 
yeni ıztırabını paylaşmak isterim. Bu 
benim vazifemdir. Acık konuşunuz Ay
bey! 

(Arkan var) 

n_ıu~~~ Bük~te yapı~ası.?a karar ve- Beden terbı·yesı ge 
rıldıgı malfırndur. Mılli gure.ş tak ımı - ff 
mız iki Avrupa ikinciliği gibi muvaffa- d" kt•• u u·· n beyana 
kiyetli bir netice ile me mleketimize ıre or n 
döndükten sonra- geçenlerde yapılan ----.- r net: 
:u.rkiye ~reko - R~men bi ri~ci.liğ~~e Ger. er al Ceınıl .• Jall 
ıştırak ettı. Bu şampıyonada mıllı gu - " H için ehıl ~ r 
reşçhlerimiz baştanaşağı ha.kim güreş - er spor "' dıYO 
Ierle bütün birincilikleri aldılar. Bu idareciyi bulacagıı,, ~ 
netice oniarın tam form üzerinde ol - İstanbulda bulunan sed~ ~ 
duklarını gösterdiği kadar diğer bölge- Umumi M üdürü General ~ ...-
lerdeki Greko - Rumen güreşçilerinin dun kendtsUe konıışan ıu-kad 
beklenen tecrübe ve teknig·i henüz el - ları soylemlştır: at 11At flP 

c- Benim kad:ı.r deınokr at 
de edemediklerine de delildir. Berlin m ü<für balamaz..ı;ınız sütun k ıcJll 
Olimpiyadında ve son Avrupa şılmpi- her mevzuu mlinıı.ka.şa edere ~-
yonasmda alman ıkıymetli derecelerden lir~~kllAt kadromuz henuı il> ~ 
sonra Türk güreşçileri en iyi güreş ya- değildir. Dokuz .t~ra.9yon r1 
pan Avrupa milletleri aras:nda yer al- münhald1r. ,eıtf oırt'1 
mı.ştır. Bu sebeble serbest olsun. Gre - Futboi için KAntll Eteın• Ml1 , 
ko - Rumen olsun amatör güreşte çok Ahmed Fetgerı, atıetızrn fçi~ertof ~ 

ile konuşuyoruz. M.uvafaka l.f tPJ-..,., 
çalışmak mecburiyetindeyiz. Elde e - ğım zaman bu ı11erl halletın ~ 
dilen galebeler ve derecelerin kıymeti su .sporlarında Abdürratıııl~ '- , 
muhafaza ediliş!erile ölçülür. İsveç, de Rıdvan, çalışıyorlar. oat;tediJ'.~ 
Finlandiya, Estonya gibi dünyanın en Genel Kurmayda n bir zat bit .,...,.., 
iyi güreş yapan memleketlerinin Olim- sab işleri dairemiz tamam ;.sttw 

Sağlık dairesinde bir doktor .ul////# 

piyad veya Avrupa birincmğini kaza - mektedlr. nr,edt ~· 
nan güreş aslan bu ünvanlannı uzun Teftiş da1re.!l tçtn lkl ın adıd'-~ 
müddet ayni kudretle muhafaza etme - olmakla beraber ihtiyaç 0~oo ~ 
sini bilirler. aeyt getirecek değiliz. M ~..I 

kadar amatör idarecllerl~,JrusOP'"" 
Hafüuki bizim Berlin Olimpiyadı Hülasa bugün Türk SpOr 

birincisi Yaşarın kısa bir zamanda atıl devrolanlarla çalıtıyorutı. ~ r/f 
vaziyete gelmesi, güreşi bırakması ne Her apor için ehil oıan id t', 
kadar ş:tyanı teessüftür. Bunun ıçın lup getireceğiz. 111~~ Güreş Federasyonumuzdan bütün böl _ Su ııporları itleri fçin ısta~ 

dlm. Buradan Kocaeııne. ,. 
gelerde güreşin ilerlemesini temin e -
den ve yeni kıymetler bulup çıkardığı 

kadar elde mevcud elemanların da 
körlenmesine sebeb olmıyan bir ·prog -
ram tanzim ve tatbik etmec;ini bekle -
mektey'iz. 

gidecek, oradan B<>lud_ald eP' 
tetkik edip Ankııraya donec 

(3l Tarih notu. On bir.inci asırda ba.f].ıy&n 
ve iki asır devam eden haçlı seferleri esna
sında hırl.c;tıyanlar iki defa Kudiisü aldılar. 
Fakat kudretli blr hükilmdar olan Mısır sul
tanı Melik Salih Harzem ve Kapçaktan gelen 
Türklerin sayesinde Kudüsü tekrar istirda -
dıı muvaffak oldu. Bu vaziyet karşısında ç.t
leden çıkan Avropamn taassub Aleml Ll -
yonda toplanarak Kudiisün t:urtarılmaaına 
karar verdi. Bu vazifeyi üzerine alan Fransa Ballrnn lZ'ilreş şampiyonasına• b ir ay
kralı dokuzuncu <Sen Lul) 1248 yılında bü- dan az vakit kalmıştır. Bu hususta gü
yük bir ordu ve donanma ile Marsllyadan ha- reş federasyonunun henüz ne hazırlık 
reket ederek d246ı da Dimyatı kuşattı. İşte y • • 

furm'a girilir ve kolaylıltl.8 fi ~ 
kaybedilir. Bu sebeble j\vI'llP' itf 
kiye şampiyonalar:ndan ~rı:: ~ 
formda olan güreşçilerimız~~ 1' 
gilfel şampiyonasına da fe ~ 
nezareti altında· baıırl~ h1kty=ıJ21n mevzuu dahlllnde oıan bu .eter yaptıgını bılrniyoruz. Grek<> - Rumen 

tarihte yedinci haçlı .seferidir. .güre.şçilerimiz Türkiye birindliğin~ çalışmalarını bekliyor\! · ~ 

~Q~§~~~~=~=~~~~J ;=rB=ir=dok=tor=un=gu=nlD~k ~~~I~~Ef~~~1~i~:~ 
t 2 8 ' r. e 7 8 9 10 notlarından Bundan evvel yapılan bütün Balkan 

'f.~ 

-·······--········-··-··-··-~~ Perapala•ın arkeeınd•"1 .,,..._ifl 
dll"'~- ~ 

ın .. eta mOeaad• • ·ti~ -
Perapalasın arkasından 1 

dl ~~ 
lioe kadar imtidad eden s~cS ~ 
müsaade olunmıyacak., ~:.- 1~ 
birer birer istimlak ~ıle dJ~ 

1 
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l 
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Soldan Sata: 

• • 
• • 

• • • • • • 
ı - iıcı kiflllt toıtut-hllee. 
1 - Oldermet-da.bi. 

• • 
ı- - -• • • 

• 

s - Rezilin yaptıtı-mmızıya benzer ren:t. 
4 - Arada bulunan mahalr(vallde. 
5 - Hermmi tnandıfı~ ıy~ü. 
1-Kı§. 

1 - Baha-mlad. 
1 - Hatırlar-AJl. 

t - Camide tılınan-neıer. 
10 - ttzttm-ıümullft. 
Yakandan Aşafı: 
ı - Kiraya verllmJf-ftllde. 
ı - AzerbaycanJı-batlr!ıyan. 

1 - Blr ka.dın lmıl-pul&k bir tumaf, 
t - :r.tıenoe-aıtolla ~deıı biri. 
1 - Kolaus palto. 
t - Efrat. 

/ 

1 - Kasabın ıattılı...U. tutulmaz, gözle 
gôrlllmez, gtrdJli bbın tekllnl alır. 

ı - Vahfl lı&JT&nlan mdünnek-llk f.naan. 
t - Cenub ?tJlyet:Jeımbıden bl.ı1-clld. 

10 - K17.b-'kaaabuı l&tıt.ılı. 
0eçea Balnıaeaııuua llalled.iJalt ~ 
1 - Pnraısızlıt. -
1 - A§an-1ı-a. 
1 - Rattanı-ıo.. 

• - Artam-tuyq 
i -sıam-o.maı. 
e - I-m-har~mı 
'1 - Z-Kart.uıa. • 
1 - Lüzumsw:-k. 
' - 1-0y&-f 

10 - Kara!IDü. 

' 

lştihasız çocuklar .. 
Birçok atıelerln anaların, babala.nn 

büyük bir derdi bn olmuştur. Ki}çük 90-
cutla.rı kat'iyen yemek 1st.emesler. Büyiit 
mfqtülltla aylarca yıllarca baflan UCUD

d.a kendilerine b8' on lokma ,ed!rece11m 
dl19 btitlin aile efradı uiratır dururlar. 
Çocuk yemeklere kartı tamamen. blgtn.
dlr; bırakılsa war edilmeZM açlılrt&n 
ölecek hasta olacak zannedilir. Hakla.
ten if\n §ek:l1 zahlr1& budur. Böyledir. 
Birçok doktorlnra müteha.ssı&ara müra
caat ederler, muhtelit llAçlar, kunet 
şurublan, vitaminler tatbik edilir, veruır. 
Gene hlo blr netlce çıkmaz. Böyleoe bir 
kaç a.ylar hnttA .seneltt geQtiktıen sonra 
bl.rdenbire çocuğun tamamen normal b!r 
T&Zlyete girdiği ve kendi llendlııe yeımet 
yemlye başladığı rörürlür. 

İştA uzvt bir hastalığa merbui olmadan 
daın ve clddl muayenelerle Tilcudll.nde 
clham hazmt.slnde hlç bir artza Te hasta
lık olmadıtı halde ~ p.rtb tftlha.m
lık pt.eren çocuklar tamamen ıaabldlr. 
Ve bUtb bu görülen mliz'iç hal ınrf aısa-

blJ•tiıı MUcesldlr. Öyle ı. bu 90CUklara 
Jemek 1Çlll o kadar wv .tmenıeıı " 
zlh1nlerlnln başka şey~rle uam1 derece

de meşgul oldul'u zamanlarda J'9Dlek ,._ 

dlnnell. Derhal " sür'atle rem.et recıa
lerl rörtllecektlr. Birçok det& elde p 
u~ılan çocuklar başka bir yerde ~ 

oe>cuklarla büyülı: bir neş•e tomde beraber 
yemek ,.edikleri zama.ıı bı.tm tft,tbalıs 

çoeutuıı bep.mıden nNl )"alek1erlııl tı&
tirdlklerlnl göriir\D ~ 90k &6rGlmlifKar. 
Qot muann1d olan bazı va.k'&la.rda lııe 

ooculu blr milddM ıoın a1ledee 8,)'1l'm&k 
b1r hastanede be§ on iUn tıecıid etmt.t 
P* 111 neUceler 1'8rlyor. 

onab ı.t.IJen oklQ'uculanmm. pcıa 

pulu 1oııamaıannı ı:toa edertm. AUl tat
dtrde lltetıert mutabeleü bla.bWr. 

güreş şampiyonalarını şerefli galibiyet
lerle kazanan millt takımımızın bu se
ne de ayni dereceyi almasını istemek 
hakkımızdır. Güreşçiler Türkiye bi -
rincHiğinden. M>nra belki de antren -
manlarını bıraktılar. Belci de kilolan 
fazlalaştı. 
Güreş öyle bir spordur ki gayet güç 

tır. Şimdiki itfaiye biD881 ·.Jtİ 
··-.Ae flY 

~rinde bir bahçe vu<-~"", 

Taksim jandarma tcara~0A 
ye ~kilatına tahsis edil 

_,,J 
c11ıı ~ 

. t.ııb_!'... fi 
Kan adali Befls'ler, Kanadaya giden tn giltere kral ve ıcraliçe$1 ~,p...-

edildiler. Re.im, Befizlerln bu kabul reımi için nasıl seyahat 6 

rasim esnasında nasıl glyindiklerini gösteriyor. 



~ziran 

Ordu Hastabakıcı Hemşireler Oku
ltına ait bazı izahat ve Okula kayıt 

1
_ ve kabul şartları. 

dan 
0 
llastabak1cı hemşire yeti"?tirmek üzere Ankarada M. M. Vek~ tarafın

ı ' rdu hastabakıcı hem~ireler okulu> açılmıştır. 
~'ita;. 3433 sayı!ı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar. memur olup 

3 <lıye alacaklardır. 
caltı - Mezun olanlar 6 senelik mecburi hizmetlerini Ordu hastanelerinde yapa
lel'in ar, ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhi teşekik.aller kendi

e açık olacaktır 4 . 
hlt ~ Tahsil anüddeti 3 sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda be$ lira harç-

6 ı ıJet'ek ve iaşe ve ilbasları tamamrn okula aid olacaktır. 
6ıer:- Oku'<ian mezun olanlar, barem kanununa göre 17,5 asli maaştan haşlamak 
4iirıne maaş alacaklar ve bu miktar gittikçe çoğalacaktır. Bu zaman dahi iaşe, giy-

6 _~~barındırma orduya aid olacaktır. 
, __ Okul 15/Eylul/939 da ted1ısata baş!ıyacakbr. 
A ula kayıd ve kabııl Şl'lrtlan şur !ardır: 
~ - :urkiye cümhuriyeti iehaasından olmak ve Türk ırkından bulunmak. 

O\ıJu~ ::i~hhati yerinde bulunmak ve durumu her iklimde vazife görmeğe müsaid 
llka b a 

1 
•bunu herhangi bir hastane heyeti raporu ile tevsik ettirmek ve ev

e - :ı~ amak lazımdır.> 
l) _ aşı on altıdan aşağı ve yirmi iki':len yukarı olmamak. 

titileı ek Re.nct. i, ana ve bab1s1 iffet ehlin den olmak cBu vaziyet polisçe tevsik et· 
~ cvrcıka ba~lanacaktrr:.• . 

ğutıi.i.~ !n az orta okul tahsillrıi bitırmiş olmak veya bu derecede tah~il gördü • 
)' _ El l~tmek c:tasdikname suretleri musaddak olarak eklenecektir.> 

Öbtıi.i.ş ol v 
1
1 veya niş.anlı bu'tırımamak cevvcloe evlenip boşananlarla kocası 

~nece~~ar kabul edilir. Bun:.• aid me::leni hali bildirir müsbet evrak keza 

G _ Sıhh·; 
IU.retile ve s:~ebler dışında okulu kendiliğinden terkettiği. yahut evlenmek 
huri hiz y~ ~•ger inzibati sebeblerle okuldan çıkarıdl•ğı yahut altı senelik mec
otuldan~ektını yapmadığı veya tamamlamadığı veyahut sıhhi seb~Ier dışında 
~ ~ı arıldı v • • 

Cl<ieyecegv·n gı takdırde tahakkuk ettirilecek mekteb masraflannı tamamen ta 1 e ve .. 
8dikli ve k f' _gosterdiği vesikaların tamamen doğru olduğuna dair Noterden 
8 _ e ıllı bir taahhüdname vermek. 

9 Bu evrak h·bı . - 6 sa 1 erı okula imtihansız olarak kabul edilecektir. 
\r S . cı madde<lek· k 
~· hh İş Dai .· .1v evra ı tamamhmayanlar bunları Ankaradakile!" M. M. 
aYrnakarnı resıne. dı!{er vilayet merkezlerindekiler Valiliklerine, Kazadakiler 

ll? ... ara takd'm d k . · >VJÜracaatı 1 e ece ler ve bu vol ile M. M. Shh. Iş. D. ne yollanacak-
10 ilrtn 25/ Aguw st /939. ,, ta - 'I'alibl . ' os da sonu alınmış olacaktır. 
tafınclan k erı~ kabul edildikleri ve m~ 1<tebe hareket etmeleri ayni mak'1lllar 
ıı _ R endılerinc bildirilecektir. 

l> abuı ea·ı k . 
darası kend'J . 

1 
ece lerın okulun bu111n -l ·~u Ankara'va kadar sarfe~faceki.eri yol 

nek 1 erıne aid 1 k t Çe~ bunu o aca ve cM. 1\1. V. Shh.. s. D. ne hitaben yazacakları 
~~rih edeceklerdir. cl016> .3559. s . - ~ -~~~~-

eh nı h1 e A k " S İ 
~n,. -;-:. ;--;J~~..:s_:;;e:r.:.ı .::a:h:,::n:a:J m::a:_:K~o:m::ı::· s~y~o::n~u~~, a:n::l:._:r~ı _J 
b~1Ye 
ı:ı.ay<i garnizon d ki . . 
Oo arpaşa SÜel un ~ hırlıklerle j at 14 de yapılacaktır. Şartname hergün 
ta!azındaki bir]· has.tanesı ve Karadeniz komisyonumuzda görülebilir. İsteklilerin 
1900 

°1~n 19ooo ~lerın yaş sebze ihtiyaç 1 kat'i teminat paralarile bu işle uğraştığ1 -
\.ııı,_ ~~ kılo Çalı f do taze s:ıkız katıağı na dair Ticaret Odasından alacakları ve-
~e asulya ·t fı . .k . ..... İh aç~k eksilt11M1 !C:aı Ve evsa aa. s~ ~larile _ber~ber belli gün ve saatte Se-

aıes, 9/Hazı· 
/ 

Atın alınacak- 1ııruyedeki Tumen Satınalma Kom1syo-
ran 939 Cunıa gu·· .. 

------ nu sa- nuna gelmeleri. c3565> 

SON POSTA 

YENi BiR TEN 1 
GÜZEL LİGİNE 

dQöru atalacak 

JADIM 

Bunışulı.lar 
izale e füe bilir. 
Viyaaa Ünivel'$İte.inden bir Profuör
Biocel - Tabir ettikleri CençlitiD ea
aip bir uowruou keşfetmi,tir. Bu 
cevher haliluııırda peube renkteki To· 
kaloo Kremi terkibinde meYcuttur. 
Cildin bu yegane unsurunu akfamları 

yatmndan evvel tatbik edioiı 
liı uyurken, o ; cildloin 

b.ler .,. pDÇ! .. tirir. 

ıe, oermin ve 
kadife a-ibi yumı;pk ve ıiyab oolıta· 
lardao kurbrmak için her Ybah be-

Jd Reııkdeki Tokaloo 

Semeresi 
ıııyet emiıı ve 
memnuoiyet bab4oır. 
40 yaşlarında Q'ÖrÜnchilirler. Yat~n 
izlerini ııidirerek bir Ge<ıç kıuın p· 
sel cildini ikame eder. Cildin ansunı 
olan Tokalon kreminin aemere•I ta· 
Janı hayrettir. Memnun kalmayaular 
parasını geri alabilirler. 

Levazım Amirliği _Satın Alma 
Komisyonundan: 

Saraç el işi ve makine kalfası ile makine ile diker 
erkek ve kadın terzi aranıyor: 

1 - Tophanede 2 No. lu di.kimevi için saraç el işi ve makine kalfası ve ayrıca 
makine ile elbise diker erkek ve kadın terzi alınacaktır. 

2 - Yaş ve askerlik nazan dikkate alınmıyacaktır. 
3 - Ücret haftalık verilmek üzere ta!iblerin hüsnühal ve tifo aşı kağıdlarlle 

birlikte hemen dikimevi müdürlüğüne müracaatları. c4009-> 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 

Marmara "Ossübahri :g. Satınalına Komisyonu Başkanlığından: 
Tahmini fiatı Umum tutarı 

Cinsi Kilosu Kr.ş. San. Lira 

Bakla (iç) 
Bezelye (sultani) 

• arakT 
Semizotu 
Taze kabak 

Ayşekadın fasulycı 
Patlıcan 

Bamya 
Pırasa 

Ispanak 

Kuru sovan 
Domates 
Lahana 
Salça 
Kırının biber 
Patates 
Yeşil biber 

10000 
4000 
4000 

12000 
10000 
18000 
18000 

5000 
28000 
28000 
30000 
16000 
25000 
800l) 
1200 

80000 
8000 

5 
7 

10 
5 
2 

12 
8 

17 
4 
8 

10 
4 
5 

25 
25 

8 
7 

50 

50 

) 
) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

20015 

1 - Deniz er1erinin yıllık yiyecek ihtiyaçlarından olup yukarıda cins ve mBf· 
tan yazılı 17 kalem sebze kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 7 Haziran 939 Çı>.rşamba günü saat 15 de İzmitte Tersane kapı-· 
sındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Bu işe aid şartname bedelsiz olarak komisyondan alınabilir. 
4 - Eksiltmeye İ§tirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği ticaret 

vesikalarını ve 1501 lira 1iJ kLını~tan ibaret ilk teminatlarlle birlikte tete .. 
lif mektublarım muayyen gün ve saatten bir saat evveline kadar komla-
yon başkanlığına vermeleri. (3503) 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi Haı!arı 
26/5/939 tarihinde Ankaradan ve 27 /5/939 tarihinde Haydarpaşadan hareket 

etmek üzere Haydarpaşa - Ankara ve Ankara - Haydarpaşa arasında 3005-3008 
numaralı gündelik munzam bir yolcu katan işleroeğe başlıyacaktır. Bu tren 

Haydarpaşadan 14,05 de hareket ile saat 6,55 de Ankaraya varacak ve Ankaradan 
saat 16,42 de hareket ederek saat 8,20 de Haydarpaşaya varacaktır. 

(3635) 

Üsktidar icra Mt>murluğundan: 
İ~maU Kürkçüye borçlu Ahmedin haczedilen Üsküdarda Ta7a~i Hasana~a mahalle· 

sinde Kııracaahme-! caddesinde eski 163 mükerrer yeni 43!> numaralı sağ tarafı Saba -
haddin Bey hane ve bahçesi. sol ve arka tarafları İbrahim Etem Efendi zevceS:ı 0111 
Hanımların hane bahcelerl, cephesi Karncaahmed caddeslle rrıahdud ve tamamına 
(2126) lira kıymet takdir edilmiş olan dükkanı bulunan bir ev:n 2004 sayılı kanun h11 -
kümlerlne tevfikan satılarak paraya çevrilmesine karar verllmistir. 

Gayrimenkulün vaziyeti hazırası: Halen 157 taj Nosunu taşıyan çifte kanadlı ah§a\ 
kapıdan girilir. 

Zemin kat: Zemini karasimon döşeli ibir koridor üzerinde bir mordivenaltı, bir kuyu
lu mutfak, b!x helô., bir gu.sülhane ve bahçeye açılan tek kanadlı camlı kapı. 

Birinci kat: Ah~ab merdivenle çıkılır blr sofn ve bir koridor üzerinde ct'phede blrl 
çıkmalı bir oda yr. ittisalinde bir sandık odnsı ve al'kada bir oda bir hela. bir usülhane 
ne mevcud koridor üzerinde çift knnadlı camlı balkon kapısı mevcuddur. 

B::ıhçe: Zemin knttan beş ba.<;amnklı taş merdlvenl~ lnillr arkn odanın altında henüa 
.tapısı yapilmam1ş olan kısmı bir bodrum mahalli mevcud olup mezkur bahçenin hudu
du kısmen taht.aperde ve kısmen de teneke il!' talll"1t edilmiş ve içinde tahmil en 20 a.
ded erik ve ayva ağaclle meyva fJdanlan mevcuddur. Me::kfır binanın altında 157/ 1 taj 
Noyu taşıyan ve cephesi istor kepenkli ve camekanlı ve zemini karasimnn doşeli ta
vanı pot.re! arası Vulta kemerll dükk!\.n.1 olup ayda ikl buçuk Ura icarla komurcü Ari
fin oturmakta olduğu görülmüştür. 

Ev afı umumiyesi: Mezkiir gayrimenkulün iç ve dış kısımları tur,ıa olup k nınen sı
vasızdır. Dahlll taksimatında birinci ve ikinci katta mevcud mutfak, hela ve usülhane 
natamam olduğu g!b! birinci katın cepheye nazır ikl odasında kapı olup cllğerlerlnln laı
pıları henüz yapılmamıştır. Bina ktl.rglr ve yeni inşa edilmiştir. İceride elektrik ve Ter
ko.s tesisatı yoktıır. 

1 - İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 13-6-93'9 tarihine müsadlf olan günde 
39-!>74 No. ile Üsküdar icra dairesinin muayyen numarııEında herkesin gorebllme
sl için açıktır. 
İlanda yaZJlı olanlardan fazla malftmat almak 1stiyenler işbu şartnameye ve 59-
874 ntımaralı dosyasUe memurlyetlmize müracaat etmelidir. 

' - Gayrimenkul 13-7-939 günü snat 14 te Üsküdarda İhsaniyede Şerifbe1ceşmes1 ao
kağında 16 numaralı adliye bina.sında Üsküdar icra memurluğu odasında üç de
fa bağırıldıktan sonra en çok arttırıma ihale edilir. Ancak arttırma tıcdeli mu
hammen kıymetin yüzde 75 ini bulmak veya satış 1stiyenln alacağına rüçhanı o· 
lan di~er a'ıacaklıları bulunmaz.sa. bedel bunlo.rııı o gayrimenkul ile temin edilmiş 
nlacsklarının mecmuundan fazlaya çıkmaı.sa. en çok arttır::mııı taahhüdü blld 
kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdld edilerek 28-7-939 günü saat 14 de ka
dar Üsküdar İhsaniyede Şerifbeyçeşmesl sokak 16 numaral! adliye binasında tTs -
ki.idar icra memurluğu odasın<la yapılacak arttırmada bedeU saıtış ist'lyenln alaca
ğımı. rüçhanı olan diğer alacaklıların bu gayrimenkul ile temin edilmiş nlacaldarı 
mecmuundan fazlaya çıkmak şartile en çok arttırana ihale ed!llr. Böyle bir bedel 
elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış talebi dü~er. 

4 - Arttırma bedeli peş1ndir. Arttırmıya iştirak için yukarıda yazılı kıyme yüzde 7 
'buçuğu nt.sbet!.nde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubu vdl ed1-
lecekt1r. 

li - G~imenlml ken<lisine ihale olunan kim.~e derhal ~yn VPrilen mühlet içinde 
i)arayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel <!!1 yüksek teklifte bu
lunan bir klmse arzetmiş olduğu bedelle almuğn razı olurs:ı ona, olmazsa veya 
bulunmazsa. hemen 15 gün müddetle arttırınıya çıkarılıp en çok arttırana ihale e
dllir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 5 ten hesab olunarak 
falz ile di~er ~ararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memurlyetimizcc alıcıdan 

taMU olunur. 
s - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alacaklıların ve irtifak hakk1 sahlblerinln gayri -

menkul berindeki baklarınm hususile faiz ve masrafa dahil olan lddialnrım iıı>u 
ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile blrllkta memuriyetimi
ze bildirmeleri icab eder . .Ak61 halde hakları Tapu slcillilc sa.blt olmadıkça sat~ 
bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

'1 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak ihale kaıar pn!larını, Tapu ferağ harcını ve 
20 senelik taviz Jl:ıedelini vermeğe mecburdur. Gayrimenkulün nefsinden dolan 
müterakim vergller tanzifat ve tenvlrlye -ve tcllli.liye resmi, Evkaf karesi borçlu7a. 

aid olup arttırma bedelinden tenzil edilir. Gösterilen günde arttırm1ya iştirak e
denler a.rttırma şartnamesini okumuş ve lüzumlu malümatı almış ve bunları ta -
mamen kabul etm.1ş ad ve ttıbar olunur. 
YuCanda pterilen ga.yrtmenku! W>u .nan ve eösterllen arttırma §~namesi da· 
!bilinde aablaca. 
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e eder, ve 1 
Kolaylıkla ve müllyim bir tekilde boıaltarak rahatlık ye ferahlık verir. HAZIM
SIZLIK, ŞlşKINLIK, BULANTI, GAZ, SANCI, M'DB BOZUKLUliU, BARSAK 
AT ALET~ iNKIBAZ, SARILIK, SAFRA, KARACl~ER, MiDE, EKŞiLiK ve 

Y ANMALARINDA ve bütün mide ve banak bozukluklarında kullanınız. 
MAZON MEYVA TUZU IOD dereoe tekil( eclllmlt bir tm olııp Jerbd tutamıJan mQmaaU mtııtahzarlardan daha 

oabuk, daba kolaJ n daha kati bir tellr icra eder. Horoz markuuıa dikkat. Yalna toptan alıf yeri; Mazon •• 
Batan aou depo1U. Yeni Pottane arkam No. it İstanbul 

· 1 ııziran 1131 dan Rlbaren : 
'E'ia.flOL~ ·indirildi 

B.iri11ci Nevi 
&ara Av Barutu ESKi FlAT YENi FIAT 
1 Kiloluk Kutusu 220 Kuruş 200 Kuruş 

1/2 " ,, 110 '' 100 
'' 1/4 ,, 55 " 50 
'' 

ikinci Nevi 
Kara Av Barutu ESKi FIAT 
1 Kiloluk Kutusu 180 Kuruş 
1/'1 " " 90 

" 1/4 " " 45 '' 1/10 ,, 
" 18 

" 

MEMUR ALINACAK 
TüRKiYE DEMiR VE ÇELiK 

FABRIKALARI MÜESSESESi MODORLOCONDEN : 
Karabük demir ve çelik fabrikalannda istihdam edilmek üzere Türkçeden 

İngilizceye ve lngilizceden Türkçeye tercüme yapabilecek kudrette imtihan· 
la memur alınacaktır. 

Seçme imtihan; 12 Haziran 939 Pazartea günü saat 10 da Ankarada Sü· 
mer Barık Umumi Müdürh.iğünde ve lstanbulda Sümer Bank İstanbul Şube
sinde yapılacaktır. 

İmtihana girebilmek için isteklilerin birer dilekçe ile Sümer Bank Umumi 

Müdürlüğüne veya lstanbu~ Şubesi Müdürlüğüne müracaatla alacakları 
matbu İ§ talimatnamesini kendi el yaıılariyle cevablandırmalan ve icab eden 

vesaikin asıl veya musaddak suretlerini de ekliyerek 10.6.939 tarihine kadar 
Umumi Müdürlük veya İstanbul Şubesi Müdürlüğüne tevdi etmeleri 11-
zımdır. 

Lise veya muadili mekteb mezunlarlyle ukerlilı: ödevini ikmal edenler, btl· 
ro işlerine vAkıf bulunanlar ve daktilo bilenler tercih edilecektir. 

Verilecek ücret imtihan neticesinde alınacak neticeye göre tayin edilecektir. 

A~ACI TÜRK TUTKALI TÜRK 
ve TUrk işçisi elinden Uç karıncah 

- -- ---- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -- -

MarkH Kızıl ve Ksruağaçtan malJ)Ql kontrplAkldn ter~lb edinb.. 
Kal'iyyen yırtılmaz, açılmaz, sıcaktan ve rutubettt"D kabarmaz. 

Halk kontrplak ve kaplama fabrikası 
TORK LiMiTED ŞiRKETi 

lsTANBULı Febrlk• EyGp BaMrlre caddeel Tela 20&90 
~---~ Ybıbaae Rınpap eaddui T9l:. 281'1 

YENi FIAT 
165 Kuruş 

82.5 
" 41.25 '' 16.5 
" 

ÜZELLiGiNİZ 
.N 

KREM BAlsANiı 
KANZUK 

Bütün dtln7aea tüallr Mlhnlt llh
hl ,Uzelllk kreml..utir. Geee ipa 
J•lh. ,Undtb lçla ,.. .. balla 
aeıbadan ~dlerl •...s .._ ft 

tüplerde satı)lr. 
lNGIIJz KANZUK ECZANESi 

BEY<>CLU • lsTANBUL .......... ____ ., 
Eıkişehirde Son Polta 

SES. IŞIK 
Mnessesesinde satılır. 

Kiloluk iade gazete k&gıdı 
isllyenlerin de gene 

SES-IŞIK 
Mağazasına mtır11caatlan 

lbımdır. 

Halkewl albncle N. 8 

Bayanlara mahsus elma~~~; pırlanllb Slnger ıa•ll•ıı ... .....-
gelmiştir. Fıatları 75 Ura Ua 500 liradır. 

- EMSALLERi alal ON BEŞ SENE GARANTiLiDiR -
'l'ttşradım talep vukuunda yeni kataloğ gönderlllr· 98& 

SINGEft SAAT MAclAZALARI • lstımbul EminOnO, Tel : 21 tJI. 
Bayi olmıyan yer~erde Sa., GER s tatlerini satmak için bayi araoıf 

TÜRKİYE 

Şişe !~n'~!!.J~~'~!'J!118"~. 
Paşa bahçe Fabrikamız Temmm 9.19 ayı içinde san renk fi§e bnal ~ 

tinden bu renk şişeye ihtiyacı olan sayın milıterileriınizin en geç liS 4J/I 
939 tarihine kadar Fabn"kamıza lipa ri§lerini geçirmiş bulunmaları~ t#. 
olarak rica olunur. Bu tarihten sonra gelecek siparişler 940 senesi 
imalatı devresine kalacağından allkadarları ona göre tenvir ederli-

Gazinocular, lokantae1lar ve bahçe açanları mljde 1 
Avrupa mallarından et.he .. aı•m, Avrupm mehnd•n daha 

zarif va Avrupm mellarından d•h• ucuz olan 

K A R T A L 

._.,...._.. 

__ s_ıparitlarinlzl Mahmutpa,. • KDrkçD iç han No. 12 ye -~ 

PETROL NiZAM 

Yatak, yemek ye ~ 
odalarile salon takıml~ ,J1IA 
huıl her nevi ..obi1 "' 
BAKER ( eolı:i HA YP:,:...... 
ğazalannda teşhir fi 
ve her .yerden uclll ~. 
müs•id ıartlarla utıl~ ~ 

lıan T arfferniı ~ 
!!~ .. ~~ .. """' 

.Jai/e 4(JI ., 
l lıinci aalai/e JSI ., 
Vp;nca -1ail• ıtJIJ ., 
Dördiincii. aalai/e 100 , 
lr .ı.ueı.r 61 ., 
Son aalüle 41 ~ 

Muayyen bir müddet ~ 
fazlaca miktarda nan ~ 
1ar aynca tenzilAth t ~ 
istifade edeceklerdir. Tadlt il" 
ve çeyrek sayfa illıılar lÇlll 
bir tarife derpiş edilıntftll'~ 

Son Posta'nın ticari ~ 
aid işler için... fU adrele 111 

Kepe' l ·ri ve saç dOkQJmeelnJ edilmelidir: oDfll.dl tJI"!' 
tedavi eden tesıri mOcerreb bir . lıla~ .,_ 

ilAçJır. Anbn ~ 

~==-ıDr~. Tıhs::an~S~a:mı~·-==~1' _ .. _ ................ --........... ~ 
İSTAFİLOKOK AŞISI 

lstafilokoklardan mntevellld (er
,enllk, kan çıbanı, koltuk alb çı
banı, arpacık) ve b0t1lll ctld basta· 
lıklanna karp pek tesirli bir "f11ır. 

Dlvuyolu No. l 13 c 

Son Posta lUatbauı ,,,,,, 

Mqriyat Müdüril: Selim """' 
s. ROl"P ... y 

8ABİPLERI: A. EJcnm vş 


